
U s n e s e n í    

ze zasedání zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 8.10.2012 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) Návrh smlouvy mezi Central Groupem a obcí o převodu 

            inženýrských  sítí a komunikací 

5) Vyvěšení záměru o odprodeji části p.p.č. 12 

6) Žádost o odprodej části p.p.č. 59/2 

7) Žádost o prodloužení smlouvy dočasné stavby - KMV 

8) Žádost o změnu ÚP na p.p.č. 287/2 

9) Dětské hřiště – otevření 

10) Horský den 

11) Návrh změny č. 9 ÚP 

12) Návrh žádosti obce o odkoupení části p.p.č. 24 

13) Část p.p.č. 310/3 v k.ú. Nové Sedlo 

14) Různé 

15) Diskuse 

16) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby na p.p.č.202/1 

17) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení stavby 

       „Hory – výstavba areálu RD v lokalitě Pod rybníkem“ 

18) Nákup sněhové radlice  

19) Prodej  p.p.č. 80, 7/1 a 65 

20) Petice R6 

21) Věcné břemeno – el. přípojka FVE 

22) Veřejné osvětlení a vodovod na dětské hřiště 

23) Revokace usnesení č. 52/07/2012 o věcném břemenu 

24) Cestovní náhrady pana starosty 

 

 

K bodu 1)  Zahájení 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený rozšířený program zasedání.  

 

K bodu 2)  Volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce zvolilo p.  Annu Rinskou a p. Milana Nezbedu  za ověřovatele zápisu.  

 

K bodu 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 64/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 10.9.2012. 

 

 



K bodu 4) Návrh smlouvy mezi Central Groupem a obcí o převodu  inženýrských  sítí 

a komunikací 

Usnesení č. 65/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Central 

Group Prague Real Expo a.s. se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4  na převod p.p.č. 203/2 

v k.ú. Hory u Jenišova dle návrhu darovací smlouvy - příloha č. 1. 

Usnesení č. 66/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností Central Group 

Prague Real Expo a.s. se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4 na stavbu jedna (komunikace a 

inženýrské sítě) a stavbu dvě (komunikace a inženýrské sítě), které jsou umístěny na p.p.č. 

203/2 a p.p.č. 12 v k.ú. Hory u Jenišova, ve znění přílohy č. 2. 

 

K bodu 5) Vyvěšení záměru o odprodeji části p.p.č. 12 

Usnesení č.67/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části p.p.č. 12/1 o rozloze 

cca do 100 m2. 

 

K bodu 6) Žádost o odprodej části p.p.č. 59/2 

Usnesení č. 68/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č. 59/2 za cenu *** za cenu dle znaleckého 

posudku. 

 

K bodu 7) Žádost o prodloužení smlouvy dočasné stavby – KMV 

Usnesení č. 69/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 104/9/11 ze zasedání dne 12.9.2011. 

Usnesení č. 70/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodloužení dočasné stavby na p.p.č. 495/11 v k.ú. 

Hory u Jenišova o pět let, a to do 31.12.2017.  
 

K bodu 8) Žádost o změnu ÚP na p.p.č. 287/2 

Usnesení č. 71/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zapracování požadavku na změnu ÚP na p.p.č. 287/2 

do změny č. 9 ÚP popřípadě do nového územního plánu. 

 

K bodu 9) Dětské hřiště – otevření 

Usnesení č. 72/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uspořádat  dne 21.10.2012 slavnostní otevření dětského 

hřiště s náklady do 6.000,- Kč. 

 

K bodu 10) Horský den 

Usnesení č. 73/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí příspěvku na akci „Sprint na Hornabergu“  

závody psích spřežení ve výši 5.000,- Kč pro Krušnohorský sportovní klub psích spřežení se 

sídlem v Karlových Varech na pozemcích v k.ú. Hory (Loketská výsypka) ve dnech 26.10. -

28.10.2012. 

 

K bodu 11) Návrh změny č. 9 ÚP 

Usnesení č.74/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí znění návrhu zadání změny č. 9 ÚP před 

projednáním dle § 47 stavebního zákona. 

 

 



K bodu  18) Nákup sněhové radlice  

Usnesení č. 75/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nákup sněhové radlice PU 2100 dle cenové nabídky 

AGRAFA s.r.o. za cenu do 65.000,- Kč. 

 

K bodu  19) Prodej  p.p.č. 80, 7/1 a 65 

Usnesení č. 76/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č. 80/2 o výměře 99 m2 a prodej p.p.č  7/12 

o výměře 5 m2 ***za cenu dle znaleckého posudku. 

Usnesení č. 77/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č.7/11 v k.ú. Hory u Jenišova o výměře 157 

m2 *** za cenu dle znaleckého posudku. 

Usnesení č. 78/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č.65/2 v k.ú. Hory u Jenišova o výměře 131 

m2 p. *** za cenu dle znaleckého posudku. 

 

K bodu 21) Věcné břemeno – el. přípojka KMV 

Usnesení č. 79/10/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 

196/2, ostatní plocha, v k.ú. Hory u Jenišova mezi Obcí Hory a FVE Hory s.r.o., Mariánské 

náměstí 159/4, Praha 1 pro uložení přípojky NN za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- 

Kč. 

 

 
*** 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 

 

 

 

 

 

 

 

  Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12.10.2012 

Sejmuto:  28.10.2012 


