
U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 21. 02. 2011 od 18:00 hod. v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Hory 

 
 
Celkový počet členů zastupitelstva: 7 

Přítomno:      7 

Omluven:     nikdo  

 

 

Program  

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Jednací řád 

5) Kanalizace Jalový Dvůr 

6) Telefon starosty 

7) Kronikář 

8) Smlouva KMV, Komlyashkin, obec  - splašková kanalizace 

9) Dětské hřiště – ţádost o dotace 

10) Kapacitní studie 

11) Dopis MVČR – odpověď 

12) MDŢ 

13) Masopust 

14) Mikroregion Sokolovsko-východ místní destinační management 

15) Strategický rozvojový plán obce – informace o pořízení 

16) Webové stránky 

17) Policie ČR 

18) Ţádosti o prodej p.p.č. 7/1 (část) a 177/1 

19) Návrh na nový spoj MHD 

20) Informace ze schůze Společenství vl. pro dům Hory 47 

21) Plán kulturně - společenských akcí na 1. pol. 2011 

22) Plán rozvoje a údrţby obce na rok 2011 

23) Plán projektových prací 

24) Změna č. 4,3,8 ÚP SÚ – informace 

25) Smlouva na dotační management pro ABRI na splaškovou  kanalizaci Jalový Dvůr 

26) Různé 

- popelnice na hřbitov 

- odpadkový koš na zastávce MHD 

- honitba 

- prořez stromů v obci 

- umístění poštovní schránky 

- kaplička 

27) Změna č. 9 ÚP SÚ Hory (kulturně společenské centrum) a dopracování změny č. 7 ÚP SÚ 

Hory (cyklostezka Hory – Jenišov, na výsypce) 

28) Pověření starosty k zadání pořízení změn  ÚP a nového územního plánu 

29) Ţádost o přidělení 28 m2 (prodej p.p.č. 181/1 a 181/2) 

30) Zaměření pro trasu nové komunikace Hory – Jenišov, Pod Rohem 

31) Odprodej části p.p.č. 191/1 

 

 

 

 



Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o  navrţený program jednání s následujícími změnami a doplněními: 

 

Rozšíření o body č.: 

27) Změna č. 9 ÚP SÚ Hory (kulturně společenské centrum) a dopracování změny č. 7 

ÚP SÚ Hory (cyklostezka Hory – Jenišov, na výsypce) 

28) Pověření starosty k zadání pořízení změn  ÚP a nového územního plánu 

29) Ţádost o přidělení 28 m2 (prodej p.p.č. 181/1 a 181/2) 

30) Zaměření pro trasu nové komunikace Hory – Jenišov, Pod Rohem 

31) Odprodej části p.p.č. 191/1 

 

Sloučení bodu č. 5 a 25 do bodu 5. 

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce  z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu: 

Milan Nezbeda 

Anna Rinská 

 

Udělení slova p. Rinskému 

Usnesení č. 2/2/11 

Zastupitelstvo bere na vědomí stíţnost a ţádosti pana Rinského. 

 

3)Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 3/2/11 

Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZO č. 1/2011 

 

5) Kanalizace Jalový Dvůr 

Usnesení č. 4/2/11 

- zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi společností ABRI, s.r.o. Sokolov a obcí 

Hory ve věci dotačního managementu zahrnující následující činnosti spojené s realizací projektu 

Hory – Jalový Dvůr – splašková kanalizace podle podmínek Programu rozvoje venkova ČR na 

období 2007-2013. Dle této smlouvy náleţí společnosti ABRI finanční plnění v hodnotě 39.000,-

Kč bez DPH. 

- zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce p. Milana Pokorného k podpisu této smlouvy. 

 

6) Telefon starosty  

Usnesení č. 5/2/11 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení měsíčního paušálu za pouţívání vlastního telefonu starostovi 

ve výši 1 233,- Kč . 

 

7) Kronikář 

Usnesení č. 6/2/11 

Zastupitelstvo obce schvaluje roční odměnu pro kronikáře obce 12.000,-Kč za rok.  

 

Usnesení  č. 7/2/11 

Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce kronikáře pana Jaroslava Zemana 

 

8) Smlouva KMV, Komlyashkin a obec Hory 
Usnesení č. 8/2/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o návrhu smlouvy. 

 

 

 

 

 



9) Dětské hřiště 

Usnesení č. 9/2/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zpracování smlouvy a ţádosti o dotaci na 

vybudování volnočasového centra – dětské hřiště ve výši 400.000,-Kč ve spolupráci s firmou ABRI 

s.r.o. 

 

10) Kapacitní studie 

Usnesení č. 10/2/11 

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování kapacitní studie pro společenské kulturní centrum obce od 

společnosti harch ve výši  44.930,-Kč. 

 

11) dopis MVČR   
Usnesení č. 11/2/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podané stíţnosti a odpovědi na ní. 

 

12) MDŽ 

Usnesení č. 12/2/11 

Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání přání k MDŢ všem ţenám nad 18 let v obci Hory.  

 

13) Masopust 

Usnesení č. 13/2/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o konání masopustu včetně programu 

 
14) Mikroregion Sokolov – východ místní destinační management 

Usnesení č. 14/2/11 

1) Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podání ţádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregion Sokolov-

východ v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007 – 

2013, prioritní osy 4 Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a 

tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu „Místní destinační management obcí Mikroregion 

Sokolov – východ“. Výše celkových nákladů projektu je 2.556.000,- Kč. 

 

2) Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zajištění financování projektu „Místní destinační management 

obcí Mikroregion Sokolov – východ“ ze svého rozpočtu – spolufinancování projektu ve výši 0%, tj. 

0,- Kč a dále zajištění předfinancování projektu ve výši 0% celkových nákladů, tj. 0,- Kč. 

 

Usnesení č. 15/2/11 

1) Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podání ţádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregion Sokolov-

východ v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007 – 

2013, prioritní osy 4 Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a 

tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu „Virtuální informační středisko KK“. Výše celkových 

nákladů projektu je 2.523.600,- Kč. 

 

2) Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zajištění financování projektu Virtuální informační středisko 

KK“ ze svého rozpočtu – spolufinancování projektu ve výši 0%, tj. 0,- Kč a dále zajištění 

předfinancování projektu ve výši 0% celkových nákladů, tj. 0,- Kč. 

 

15) Strategický rozvojový plán obce  

Usnesení č. 16/2/11 

Zastupitelstvo obce schvaluje strategický rozvojový plán obce na období 2011-2014 a seznam 

investičních akcí, který je jeho součástí. 

 

16) Webové stránky 

Usnesení č. 17/2/11 

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování webových stránek ve výší 5.000,-Kč a roční poplatek za 

hosting a technickou podporu ve výši 2.000,-Kč firmou W-System Studio s.r.o. Praha. 



17) Policie ČR 

Usnesení č. 18/2/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přestupku poškození starostova soukromého vozidla 

a doporučení starosty. 

 

18) Žádosti o prodej části p. p.č. 7/1 a 177/1 

Usnesení č. 19/2/11 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části p.p.č. 7/1. O prodeji se bude jednat po vyřešení 

majetkoprávních vztahů. 

 

Usnesení č. 20/2/11 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části p.p.č. 177/1. O prodeji se bude jednat po vyřešení trasy 

místní komunikace. 

 

19) Návrh na nový spoj MHD 

Usnesení č. 21/2/11 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce projednat moţnost spolufinancování rozšířeného spoje 

linky MHD č. 22 se starostou obce Jenišov. 

 

20) Informace ze schůze Společenství vl. pro dům Hory 47 

Usnesení č. 22/2/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o jednání Společenství vlastníků pro dům Hory 47. 

 

21) Plán kulturně – společenských akcí na 1. pol 2011 

Usnesení č. 23/2/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán kulturně – společenských akcí na 1. pol. 2011 s vypuštěním 

Dne matek a vysvědčení ze seznamu. 

 

22) Plán rozvoje a údržby obce na rok 2011 

Usnesení č. 24/2/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán rozvoje a údrţby na rok 2011.  

 

23) Plán projektových prací a předprojektové přípravy na rok 2011 

Usnesení č. 25/2/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán projektových prací a předprojektové přípravy na rok 2011.  

 

24) Změna č. 4,3,8 ÚP  

Usnesení 2č. 6/2/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o změnách č. 4, 3, 8 ÚP 

 
25) Smlouva na dotační manegement pro Abri na splaškovou kanalizaci Jalový Dvůr 

Sloučení bodu 25 a 5 do bodu č. 5 

 

26) Různé 

Usnesení č. 27/2/11 

Zastupitelstvo obce schvaluje prořez stromů a pověřuje starostu vyţádání nabídky na jeho provedení 

 

28) Pověření starosty k zadání pořízení změn  ÚP a nového územního plánu 

Usnesení č. 28/2/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ţádost o pořizování dokumentace ÚZEMNÍ PLÁN 

Magistrátem Karlovy Vary tj. úřadem územního plánování, dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

 



Usnesení č. 29/2/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje v souladu s § 6 odst. 6 písm. e) v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49 

odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro 

pořízení změny č. 3,4,7,8,9, a změny změny 2 II/B1 ÚP SÚ Hory, a to pana Milana Pokorného. 

 

Zastupitelstvo obce Hory ukládá určenému zastupiteli panu Milanu Pokornému, aby spolupracoval 

s pořizovatelem při zpracování změny č. 3,4,7,8,9, a změny změny 2 II/B1ÚP SÚ Hory. 

 

29) Žádost o přidělení 28 m2 (prodej p.p.č. 181/1 a 181/2) 

Usnesení č. 30/2/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí ţádost p. ***
i
 o přidělení 28 m2. 

 

30) Zaměření pro trasu nové komunikace Hory – Jenišov, Pod Rohem 

Usnesení č. 31/2/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nové trase místní komunikace Hory – Jenišov, Pod 

Rohem. 

 

31) Odprodej části p.p.č. 191/1 

Usnesení č. 32/2/11 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části p.p.čč. 199/1 s cenou 250,-Kč za m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 *** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadě Hory 

 

 


