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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 19.3.2012 od 17:00 hod. v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Hory 

 
 
Celkový počet členů zastupitelstva: 7 

Přítomno:      7 

Omluven:     0 

 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Zpráva o výsledku hospodaření r. 2011 

5) Rozpočet 2012 

6) Dopravní podnik K.Vary – vyúčtování 2011 

7) Mikroregion Sokolov – východ – el. energie 

8) Mikroregion Sokolov – východ, relikty, kaplička, 

            předfinancování 

9) Dětské hřiště – prezentace 

10) Cyklotrasa Hory – Pod Rohem, směna pozemků 

11) Dešťová kanalizace – obnova územního rozhodnutí 

12) Žádost o dotaci na komunikaci p.p.č. 303/4 (KK) 

13) Žádost o dotaci na pořízení územního plánu (KK) 

14) Prodej p.p.č. 7/10, 197/2, 7/1, 100/2 

15) Dopravní napojení p.p.č. 303/4 – nabídky 

16) Návrh komunikace na 7/1, 11/1 

17) Central Group – komunikace 

18) Různé 

19) Dětský den 

20) Akcie Komunální odpadové společnosti 

21) Změna č. 4 ÚPSÚ 

22) Žádost o odprodej p.p.č. 31/2 

23) Žádost o připojení do splaškové kanalizace – J. Dvůr 
 

 

Schválení programu zasedání 

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

Volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce  z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu: Jiří Patera a Milan Nezbeda. 

 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 19/03/2012 

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

6.2.2012. 
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Bod 4) Zpráva o výsledku hospodaření r. 2011 

Usnesení č. 20/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce 

Hory za rok 2011. 

 

Bod 6) Dopravní podnik K.Vary – vyúčtování 2011 

Usnesení č. 21/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyúčtování DP K.Vary za rok 2011 s doplatkem ve výši 

19.518,- Kč. 
 

Bod 7) Mikroregion Sokolov – východ – el. energie 

Usnesení č. 22/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zúčastnit se jednání o společném nákupu energie 

v rámci Mikroregionu Sokolov – východ. 

 

Bod 8) Mikroregion Sokolov – východ,  relikty, kaplička,  předfinancování 

Usnesení č. 23/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí půjčky svazku Mikroregion Sokolov- 

východ ve výši 133.115,- Kč  s termínem vrácení do 30.6.2013 a   poskytnutí mimořádného 

příspěvku ve výši 27.265 ,- Kč za 3 ks projektové dokumentace na  obnovu historických 

reliktů obce.  

 

Bod 9) Dětské hřiště – prezentace 

Usnesení č.24/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje předložené projektové řešení zpracované MgA 

Hujerovou, firma Harch. 

 

Bod 10) Cyklotrasa Hory – Pod Rohem, směna pozemků 

Usnesení č. 25/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje předložený návrh na směnu části obecního pozemku č. 

177/1 o výměře 1 973 m2  a p.p.č. 175 za pozemek p.č. 168   o výměře 1059 m2 a část p.p.č. 

171 o výměře 1158 m2 v k.ú. Hory u Jenišova vlastníka ***
i
. 

 

Bod 11) Dešťová kanalizace – obnova územního rozhodnutí 

Usnesení č.26/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje návrh obnovy územního řízení na akci Hory – 

odvodnění I. etapa, aktualizace dle předloženého aktualizovaného řešení.  

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo za cenu 35.000,- 

Kč. 

 

Bod 13) Žádost o dotaci na pořízení územního plánu (KK) 

Usnesení č. 27/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podání žádosti o dotaci Karlovarskému kraji na pořízení 

nového územního plánu obce Hory. 
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Bod 14)  Prodej p.p.č. 7/10, 197/2, 7/1, 100/2 

Usnesení č. 28/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 123/11/11. 

Usnesení č. 29/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č. 7/10 o výměře 55 m2 p. ***
ii
  a prodej 

p.p.č. 197/5 o výměře 329 m2 p. ***
iii
 za cenu dle předložených znaleckých posudků. 

Usnesení č. 30/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č.100/2 o výměře 1266 m2 Společenství 

vlastníků Hory č.p. 100 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

 

Bod 15) Dopravní napojení p.p.č. 303/4 – nabídky 

Usnesení č. 31/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje jako dodavatele akce „Dopravní napojení p.p.č. 303/4“ 

sdružení p.Červenka, p.Švadlenka  za cenu 447 600,- Kč. 

 

Bod 20) Akcie Komunální odpadové společnosti 

Usnesení č. 32/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí převzetí akcií Komunální odpadové společnosti. 

 

Bod 21) Změna č. 4 ÚPSÚ 

Usnesení č. 33/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 

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

(stavební zákon), změnu č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Hory. 

 

Bod 22) Žádost o odprodej p.p.č. 31/2 

Usnesení č. 34/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji p.p.č. 31/2 o výměře 1753 

m2 v k.ú. Hory u Jenišova. 

 

Bod 23)Žádost o připojení do splaškové kanalizace – J. Dvůr 

Usnesení č. 35/03/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje připojení stavební parcely č. 290 v k.ú. Hory u Jenišova 

vlastníka ***
iv, do splaškové kanalizace na Jalovém Dvoře. 

 

 

 

         Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 
 

 

Vyvěšeno:  

Sejmuto:  

                                                 
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 
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ii
 *** 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 
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 *** 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 

 

 
iv

 *** 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 

 

 


