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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 12.9. 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) Pronájem části p.p.č. 7/1 a p.p.č. 221/16 

5) Zveřejnění záměru o pronájmu p.p.č.203/12, 199/1 a 200 

6) Zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č. 7/1 a části p.p.č. 197/2 

7) Ţádost o dotaci na projekt „Hory, dopravní řešení a napojení 

            p.p.č. 303/4 v k.ú. Hory u Jenišova 

8) Zimní údrţba místních komunikací 

9) Prodej části p.p.č. 12 a koupě části p.p.č. 181/1 v k.ú. Hory 

             u Jenišova 

10) Horský den 

11) Dočasná stavba na p.p.č.495/11 

12) Různé 

13) Věcné břemeno – ČEZ Distribuce, a.s. 

 
 

Schválení programu zasedání 
Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  navrţený program rozšířený o bod 13).  

 

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

p. Dana Valtýřová 

p. Milan Nezbeda 

 

  

3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 95/9/11 

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

8.8.2011. 

 4) Pronájem části p.p.č. 7/1 a p.p.č. 221/16 

Usnesení 96/9/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pronájem p.p.č. 221/16 o rozloze 6 118 m2 ***
i
  za cenu 

dle schválené cenové mapy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
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5) Zveřejnění záměru o pronájmu p.p.č.203/12, 199/1 a 200 

Usnesení 97/9/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o pronájmu p.p.č. 203/12, 199/1 

a 200 v k.ú. Hory u Jenišova. 

 

6) Zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č. 7/1 a části p.p.č. 197/2 

Usnesení 98/9/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č. 7/1 o rozloze 

cca 2 000 m2 a části 197/2 o rozloze cca 500 m2 v k.ú. Hory u Jenišova. 

 

7) Žádost o dotaci na projekt „Hory, dopravní řešení a napojení  p.p.č. 303/4 v k.ú. Hory 

u Jenišova“ 

Usnesení 99/9/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podat ţádost o dotaci na projekt „Hory, dopravní řešení 

a napojení  p.p.č. 303/4 v k.ú. Hory u Jenišova“ prostřednictvím firmy ABRI s.r.o., Sokolov 

za cenu 20 000,- Kč bez DPH po předloţení ţádosti MAS Sokolovsko, dalších 20 000,- Kč 

bez DPH po schválení projektu ke spolufinancování v rámci Programu rozvoje venkova ČR. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce p. Pokorného k podepsání smlouvy 

o poskytnutí poradenské činnosti s firmou ABRI s.r.o., Ondříčkova 537, 356 01, Sokolov. 

 

8) Zimní údržba místních komunikací 

Usnesení 100/9/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pořízení rozmetadla soli, zajištění skladování 

a souvisejících nákladů pro zajišťování zimní údrţby pro období 2011 a 2012.  

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu k jednání s firmou AVE CZ ohledně výpovědi 

nebo úpravy smlouvy na zimní údrţbu místních komunikací. 

 

9) Prodej části p.p.č. 12 a koupě části p.p.č. 181/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení 101/9/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej části p.p.č. 12/3  o rozloze 20 m2 za cenu 100,-  

Kč celkem ***. 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej části p.p.č. 172/3 o rozloze 40 m2 za 100,- Kč 

/m2 ***. 

Usnesení 102/9/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nákup části p.p.č. 181/5 (číslo parcely po oddělení) 

o rozloze 30 m2 v k.ú. Hory u Jenišova za cenu 100 Kč/m2. 

 

10) Horský den 

Usnesení 103/9/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dne 22.10.2011 uspořádat akci „Horský den s náklady 

do 10 000,- Kč.  

 

11) Dočasná stavba na p.p.č. 495/11 

Usnesení 104/9/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodlouţení dočasné stavby na p.p.č. 495/11 

do 31.12.2013.  
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13) Věcné břemeno – ČEZ Distribuce, a.s.  

Usnesení 105/9/11 

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

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8 týkající se p.p.č. 170/1 a 170/2 

v k.ú. Hory u Jenišova na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1 100,- Kč. 

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

věcného břemene. 

 

 

 

 

 

 

 

        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 

  

 


