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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 8.8. 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 usnesení 

4) Změna č. 4 ÚP – upravený návrh zadání 

5) Územní studie ke změně č. 4 ÚP 

6) Pozemková mapa 

7) Prodej části p.p.č. 12 

8) Vydávání novin 

9) Změna č. 9 ÚP 

10) Nabídka na svoz tříděného odpadu 

11) Revokace bodu č.4/10 usnesení č. 10/2008 - prodej p.p.č. 205/6  

            za 250,- Kč/m2  

12) Smlouva o spolupráci s Karlovarským krajem - Komunální 

            odpadová společnost 

13) Různé 

14) Prodej části p.p.č. 7/1  a 203/92 

15) Ţádost o bezúplatný převod pozemků od PFČR 

16) Vozidlo pouţívané k výkonu funkce  

 
 

Schválení programu zasedání 
Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  navrţený program rozšířený o bod č. 14, 15 a 16. 

 

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

p. Jiřího Pateru 

p. Romana Švadlenku 

  

3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 83/8/11 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 11.7. 

2011 a 19.7.2011. 
 

 4) Změna č. 4 ÚP – upravený návrh zadání 

Usnesení č. 84/8/11 
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Zastupitelstvo obce Hory schvaluje upravené zadání změny č. 4 Územního plánu sídelního 

útvaru Hory z července 2011 podle § 47 odst. 5 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.  

5)  Územní studie ke změně č. 4 ÚP 

Usnesení č. 85/8/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje předloţenou územní studii ke změně č. 4 ÚP. 
 

6) Pozemková mapa   

Usnesení č. 86/8/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zásady pro prodej, směnu, darování a pronájem nebo 

výpůjčku nemovitého majetku ve vlastnictví obce Hory podle přílohy č. 2 s provedenými 

změnami, na nichţ se zastupitelstvo shodlo.  
 

7) prodej části p.p.č. 12   

Usnesení č. 87/8/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č 12 v k.ú. Hory 

u Jenišova.  

 

9) Změna č. 9 ÚP 

Usnesení č. 88/8/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 

(stavební zákon), záměr pořízení změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Hory.             

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

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, ţádost o pořizování 

změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Hory Magistrátem města Karlovy Vary, 

odborem rozvoje a urbanismu, úřad územního plánování. 

 

11) Revokace bodu č. 4/10 usnesení č. 10/2008 - prodej p.p.č. 205/6  za 250,- Kč/m2  

Usnesení č. 89/8/11 

Zastupitelstvo obce revokuje bod č. 4/10 usnesení č. 10/2008 - prodej p.p.č. 205/6  za 250,- 

Kč/m2.  

 

12) Smlouva o spolupráci s Karlovarským krajem - Komunální odpadová společnost 

Usnesení č. 90/8/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje převod akcií – 4 kusů kmenových akcií společnosti 

Komunální odpadová společnost, a.s. se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, 

IČ: 291 14 373, znějících na jméno, v listinné podobě, v nominální hodnotě 1.000,- Kč, a to 

za kupní cenu ve výši 4.000,- Kč na obec Hory, Hory 47, PSČ 362 11 Jenišov, IČ 497 50 500.  

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o převodu akcií mezi Karlovarským 

krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČ: 291 14 373 jako převodcem a Obcí Hory, Hory 

47, IČ: 497 50 500, jako nabyvatelem, jejímţ předmětem bude převod cenných papírů – 4 

kusů kmenových akcií společnosti Komunální odpadová společnost, a.s. se sídlem: Závodní 

353/88, Karlovy Vary, PSČ: 360 01, IČ: 291 14 373, znějících na jméno, v listinné podobě, 

v nominální hodnotě 1.000,- Kč, a to za kupní cenu ve výši 4.000,- Kč, v předloţeném znění. 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským 

krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČ:291 14 373 a Obcí Hory, Hory 47, IČ: 497 50 500, 
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jejímţ předmětem bude spolupráce smluvních stran při nakládání s komunálním odpadem, 

v předloţeném znění. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce podpisem shora uvedené smlouvy 

o převodu cenných papírů a smlouvy o spolupráci. 

 

14) Prodej části p.p.č. 7/1  a 203/92 

Usnesení č. 91/8/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č  7/1 v k.ú. Hory 

u Jenišova . 

Usnesení č. 92/8/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č  203/92 v k.ú. 

Hory u Jenišova. 

 

15) Žádost o bezúplatný převod pozemků od PFČR 

Usnesení č. 93/8/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podání ţádosti o bezúplatný převod pozemků od PFČR 

č. 126, 207/2, 236/2, 301/4, 238/2, 239, 301/9, 305/2, 493/17, 493/22, 493/21, 493/4, 108/1, 

100/1, 72, 75/2, 221/7.  

 

16) Vozidlo používané k výkonu funkce 

Usnesení č. 94/8/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje, aby starosta obce pouţíval ke sluţebním účelům osobní 

automobil Chrysler voyager, který je ve vlastnictví firmy Marylin spol. s r.o. s poznávací 

značkou 2K9 4040. 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje hrazení prokázaných nákladů na dopravu na základě 

vydané faktury a ve výši vedené podle evidence počtu ujetých km v knize jízd zároveň 

v souladu s vyhláškou o poskytování cestovních náhrad ze dne 13.12.2010. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje místostarostku k podpisu smlouvy s firmou Marylin 

spol. s r.o. na pronájem vozidla. 

 

 
 

 

 

 

 

 

        Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 

 

 

 

 


