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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 13.6. 2011 od 17:00 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  

4) Dodatek smlouvy k umísťování dětí do MŠ 

5) Změna č. 7 

6) Změna č. 9 

7) Dotace na dětské hřiště 

8) Projektová dokumentace na dětské hřiště 

9) Dotace na splaškovou kanalizaci obce Hory  

10) Dotace na volnočasové centrum obce Hory 

11) Cenová mapa 

12) Kolaudace obecní garáže 

13) Používání vozidla ke služebním účelům 

14) Různé 

15) Diskuse 

16) Koupě p.p.č. 221/15 a 220/3 a prodej části p.p.č. 260/1 

 
 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  navržený program rozšířený o bod č. 16. 

 

Volba ověřovatelů zápisu 

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

 Annu Rinskou 

 Jiřího Pateru 

 

3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 71/6/11 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 9.5.2011 

 

 4) Dodatek smlouvy k umísťování dětí do MŠ  

Usnesení č. 72/6/11 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci obcí, dle ustanovení 

§ 46 odst. 2 písm. a), §§ 48, 51 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 

zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku mezi Obcí Hory a Městem Karlovy Vary, se sídlem 

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, jehož předmětem je spolupráce smluvních stran za účelem 

zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání pro děti s místem trvalého pobytu na území obce, tj. za 
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účelem umístění dětí s trvalým pobytem v obci Hory a dle kapacitních možností předškolních 

školských zařízení zřizovaných Městem Karlovy Vary za úplatu.  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci obcí.   

 

5) Změna č. 7 ÚP Hory  

Usnesení č. 73/6/11 
Zastupitelstvo obce Hory souhlasí se změnou rozsahu změny č. 7 na základě nesouhlasného 

stanoviska KÚKK – odboru životního prostředí a zemědělství a souhlasu Sedleckého kaolinu, a.s. 

s řešením území v rámci nového územního plánu. 

 

7) Dotace na dětské hřiště 

Usnesení č. 74/6/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje smlouvu mezi společností ABRI s.r.o., Ondříčkova 537, 356 01 

Sokolov a obcí Hory na zpracování a zkompletování žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje 

venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER na akci „Dětské hřiště a klidová zóna pro 

matky s dětmi“ za celkovou odměnu ve výši 40.000,- Kč bez 20% DPH. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy 

 

9) Dotace na splaškovou kanalizaci obce Hory 

Usnesení č. 75/6/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zpracování žádosti o dotaci na vybudování splaškové kanalizace 

obce Hory akciovou společností Asistenční centrum, Regionální kancelář Cheb, Provaznická 7, 350 02 

Cheb za provizi ve výši 360.000,- Kč bez DPH po přiznání dotace. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy 

 

16) Koupě p.p.č. 221/15 a 220/3 a prodej části p.p.č. 260/1 

Usnesení č. 76/6/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č 260/1 a koupi p.p.č. 

221/15 a 220/3 za navržernou cenu 50,- Kč za m
2
. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy na p.p.č. 221/15 

a 220/3 v k.ú. Hory u Jenišova 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 

 

 

 

 


