
 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 14.3. 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) Smlouva KMV, Komlyashkin, obec 

6) Nový spoj linky MHD  

7) Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2010 

8) FVE s.r.o. – věcné břemeno 

9) Různé -     MDŢ 

- ţivotní jubilea občanů 

- začátek platby paušálu za telefon starosty 

- Valeš – směna pozemků 

- dopis p. Patery z 21.2.2011 - odpověď 

- odpověď MVČR na podání p. Patery 

10) Změna č. 8 ÚP SÚ Hory 

11) Ţádost o prodej p.p.č. 7/1 

12) Nabídka na svoz směsného komunálního odpadu 

13) Přijmutí zaměstnance na údrţbu veřejné zeleně 

14) Nabídka na prořez stromů 

15) Prodej části p.p.č. 199/1 

16) Strojové zařízení – údrţba veř. zeleně  
 

 

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.: 

10) Změna č. 8 ÚP SÚ Hory 

11) Ţádost o prodej p.p.č. 7/1 

12) Nabídka na svoz směsného komunálního odpadu 

13) Přijmutí zaměstnance na údrţbu veřejné zeleně 

14) Nabídka na prořez stromů 

15) Prodej části p.p.č. 199/1 

16) Strojové zařízení – údrţba veř. zeleně  
 

Volba ověřovatelů zápisu 

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

 Jiří Patera 

 Roman Švadlenka 



3)Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 33/3/11 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 

21.2.2011 
 

 4) Jednací řád 

Usnesení č. 34/3/11 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Hory včetně úpravy čl.2 

odst. 1 – obsahuje úpravu o konání pracovních zasedání jedenkrát měsíčně. 

 

6) Nový spoj linky MHD  

Usnesení č. 35/3/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje rozšíření spoje MHD, a to od 1.4.2011 do 31.12.2011 za 

13 067,- Kč.  

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce uzavřít s Dopravním podnikem Karlovy 

Vary dodatek ke smlouvě na rozšíření spoje linky MHD. 

 

7) Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2010 

Usnesení  č. 36/3/11 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 

2010.   

 

8) FVE s.r.o. – věcné břemeno 

Usnesení č. 37/3/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o vzniku věcného břemene s firmou 

FVE Hory s.r.o., Mariánské nám. 159/4 Praha 1 týkající se p.p.č. 78, 79, 80, 7/1, 7/7, 12 a 

196/2 v k.ú. Hory u Jenišova na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 20 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce p. Pokorného k uzavření smlouvy o vzniku 

věcného břemene. 

 

9) Různé 

Usnesení č. 38/3/11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přání k MDŢ a k ţivotním výročím, 

informaci o stavu řešení nárokovaných m2 p. ***
i, podání p. *** k obsahu zápisu ze zasedání 

ZO dne 10.1.2011 a jeho doporučení k tvorbě zápisů a usnesení ze zasedání a vyjádření 

MVČR – odboru dozoru a kontroly. 

Usnesení č. 39/3/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje úhradu paušálu za pouţívání soukromého telefonu 

starosty zpětně od 11.11.2010. 

 

10) Změna č. 8 ÚP SÚ Hory 

Usnesení č. 40/3/11 

1. Zastupitelstvo obce Hory na základě vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

odboru regionálního rozvoje revokuje své usnesení č. 2/2010, bod č. 7 ze dne 8.2.2010. 

2. Zastupitelstvo obce Hory schvaluje upravené zadání změny č. 8 územního plánu 

sídelního útvaru Hory podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – viz příloha tohoto usnesení. 

 

 

 



11) Žádost o prodej p.p.č. 7/1 

Usnesení č. 41/3/11 

Zastupitelstvo obce Hory neschvaluje zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č. 7/1 do 

vyřešení cenové mapy. 

 

12) Nabídka na svoz směsného komunálního odpadu 

Usnesení č. 42/3/11 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí nabídku na odvoz komunálního odpadu.  

 

13) Přijmutí zaměstnance na údržbu obce 

Usnesení č. 43/3/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zaměstnat pracovníka na údrţbu obecní zeleně. 

 

14) Nabídka na prořez stromů 

Usnesení č. 44/3/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prořez stromů za nabídkovou cenu Kč firmy Pich M, 

Dřevona, Sadová 15, Loket do ceny 20 000,- Kč. 

 

15) Prodej části p.p.č. 199/1 

Usnesení č. 45/3/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej části p.p.č. 199/1 p. *** za cenu 250,- Kč za m2 

a pověřuje starostu uzavřít kupní smlouvu. 

 

16) Strojové zařízení – údržba veř. zeleně 

Usnesení č. 46/3/11 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí informaci o pořízení a vyuţívání nové techniky 

na údrţbu obecní zeleně a úpravy obecních ploch. 

 

 

 

 
 

 

        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 

 

 


