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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 27.2. 2013 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) Splašková kanalizace – aktuální stav jednání 

5) Komunikace na p.p.č. 156/1 

6) Prodej části p.p.č. 494 

7) Hřbitov – zásobování vodou 

8) Přípojky vody, elektřiny a veř. osvětlení pro dětské hřiště 

9) Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě s Dopravním podnikem K. Vary 

10) DAS – nabídka pojištění zastupitelů 

11) Výběrové řízení – zeleň u dětského hřiště a klidové zóny 

12) TELWIKO – nabídka zpomalovacích prahů a bezdrátového 

            obecního rozhlasu 

13) Nabídka a smlouva na odchyt toulavých psů s Loketskými 

            městskými lesy s.r.o. 

14) Upravený návrh zadání změny č. 9 ÚPSÚ Hory  

15) ŘSD – nabídka darování pozemků 

16) Účetní závěrka za rok 2012 

17) Plán odpisů na rok 2013  

18) Různé  

19) Diskuse 

20) Smlouva o spolupráci – Central Group Prague Real Expo, a.s. 

21) Prodej p.p.č. 12/4  

22) Chod obce 

 

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: 

Roman Švadlenka  

 Dana Valtýřová 
  

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 01/02/2013 

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

3.12.2012. 
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Bod 5) Komunikace na p.p.č. 156/1 

Usnesení č. 02/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje provedení hrubé úpravy pláně pro budoucí komunikaci 

na p.p.č. 156/1 do výše dle rozpočtových nákladů cca 250.000,- Kč. 

 

Bod 6) Prodej části p.p.č. 494 

Usnesení č. 03/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej části p.p.č. 494 v k.ú. Hory u Jenišova o rozloze 

1.952  m2  ***
i
  za cenu dle znaleckého posudku. 

 

Bod 8) Přípojky vody, elektřiny a veř. osvětlení pro dětské hřiště 

Usnesení č. 04/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje realizaci veřejného osvětlení a přípojky NN do prostoru 

dětského hřiště v celkové hodnotě 126.504,- Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 05/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vodovodní přípojky do prostoru dětského hřiště 

v celkové hodnotě 55 112,- Kč včetně DPH. 

 

Bod 9) Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě s Dopravním podnikem K. Vary 

Usnesení č. 06/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření dodatku č. 1/2013 k Rámcové smlouvě 

o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti pro obce Jenišov a Hory linkou 

MHD Karlovy Vary pro roky 2009 – 2018 s Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. 

s celkovou výší služby 316.544,- Kč za rok 2013.  

 

Bod 11) Výběrové řízení – zeleň u dětského hřiště a klidové zóny 

Usnesení č. 07/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje znění zadávací dokumentace k výběrovému řízení 

na akci „Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi“. 

Usnesení č. 08/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce Milana Pokorného provedením zadávacího 

řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky po vyhodnocení nabídek hodnotící komisí 

a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem a všech souvisejících dokumentů. 

Usnesení č. 09 /02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory jmenuje pro výběrové řízení na akci „Zeleň u dětského hřiště 

a klidové zóny pro matky s dětmi“ hodnotící komisi ve složení: Milan Pokorný, Milan 

Nezbeda, Jiří Patera, Ing. Milena Nováková a Ladislav Stehlík  
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Zastupitelstvo obce Hory jmenuje tyto náhradníky hodnotící komise pro výběrové řízení 

na akci „Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi“: Zdeněk Novek, Lucie 

Švarcová, Anna Rinská, Dana Valtýřová  a Ing. Věra Javůrková. 

Usnesení č. 10/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory jmenuje k provádění autorského a technického dozoru Ing. 

Milenu Novákovou. 

 

Bod 13) Nabídka a smlouva na odchyt toulavých psů s Loketskými   městskými lesy 

s.r.o. 

Usnesení č. 11/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy na odchyt toulavých psů 

se společností Loketské městské lesy s.r.o. 

 

Bod 14) Upravený návrh zadání změny č. 9 ÚPSÚ Hory  

Usnesení č. 12/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona 

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

(stavební zákon), projednalo upravený návrh zadání změny č. 9 Územního plánu sídelního 

útvaru Hory, schvaluje upravený návrh zadání změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru 

Hory. 

 

Bod 15) ŘSD – nabídka darování pozemků 

Usnesení č. 13/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření darovací smlouvy s Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, Na Pankráci 546/54, 140 00 Praha 4 na bezúplatný převod pozemkových parcel 

dle přílohy č.1, kromě p.p.č. 279/2, 502/156, 502/13 a 493/34, do vlastnictví obce Hory.  

 

Bod 16) Účetní závěrka za rok 2012 

Usnesení č. 14/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje účetní závěrku za rok 2012 na základě předložených výkazů 

Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy.  

 

Bod 17) Plán odpisů na rok 2013  

Usnesení č. 15/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje odpisový plán pro rok 2013 dle přílohy č. 3. 

 

Bod 18) Různé  

Usnesení č. 16/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole provedené dne 

5.12.2012. 
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Usnesení č. 17/02/2013 

Kronikáři . ***
ii
  bude za dopsání kroniky za roky 2004 až 2010 vyplacena odměna ve výši 

12.000,-  Kč. 

 

Bod 20 )Smlouva o spolupráci – CENTRAL GROUP Prague Real Expo, a.s. 

Usnesení č. 18/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci č. SS/2/13/117/ÚI 

se společností CENTRAL GROUP Prague Real Expo, a.s. Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4. 

 

Bod 21) Prodej p.p.č. 12/4  

Usnesení č. 19/02/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č. 12/4 v k.ú. Hory u Jenišova o rozloze 71 

m2 firmě Financial Assistance, s.r.o. Krymská 37, 360 01 Karlovy Vary za cenu dle 

znaleckého posudku. 

 

 

 

 

        Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 
 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 6.3.2013 

Sejmuto: 22.3.2013 

                                                 
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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 *** 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 

 

 


