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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 27.3. 2013 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) Návrh zadání ÚP Hory 

5) Rozpočet obce 2013 

6) Výběrové řízení na akci “Zeleň u dětského hřiště a klid. zóny“ 

7) Vypsání výběrového řízení na přípojku elektřiny a veřejného 

            osvětlení k dětskému hřišti 

8) Vypsání výběrového řízení na provedení hrubé úpravy pláně 

            pro budoucí komunikaci na p.p.č. 156/1 

9) Žádost o prodloužení lhůty na splacení půjčky 

10) Různé  

11) Diskuse 

12) Žádost o zřízení věcného břemena na p.p.č. 203/39 

 

 

Schválení programu zasedání 
Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  navržený program rozšířený o bod 12).  

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

Jiřího Patera  

Milana Nezbedu 

  

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 20/03/2013 

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

27.2.2013. 

 

Bod 4) Návrh zadání ÚP Hory 

Usnesení č. 21/03/2013 

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 (stavební zákon),ve znění pozdějších 

předpisů  

a) projednalo 
návrh zadání Územního plánu Hory, 
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b) schvaluje 
zadání Územního plánu Hory. 

 

Bod 5) Rozpočet obce 2013 

Usnesení č. 22/03/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2013 s příjmy ve výši 

3.674.759,00 Kč a výdaji 8.709.239,40 Kč. Vzniklý schodek ve výši 5.034.480,40 Kč bude 

hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech.   

Usnesení č. 23/03/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje závazné ukazatele dle přílohy č. 2 v tabulkové části 

materiálu „Návrh rozpočtu“. 

Usnesení č. 24/03/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 

poskytnutí příspěvků a finančního daru ve výši a těm právnickým osobám, uvedených 

v příloze č. 1 návrhu rozpočtu. 

Usnesení č. 25/03/2013 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce prováděním úprav rozpočtu v rozsahu 

a za podmínek uvedených v příloze č. 3 návrhu rozpočtu. 

 

Bod 6) Výběrové řízení na akci “Zeleň u dětského hřiště a klid. zóny“ 

Usnesení č. 26/03/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje 23/02 ZO ČSOP BERKUT jako vítěze výběrového 

řízení na akci “Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny“ s nabídkovou cenou 519.749,- Kč bez 

DPH. 

Usnesení č. 27/03/2013 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu Milana Pokorného uzavřením smlouvy o dílo 

s občanským sdružením 23/02 ZO ČSOP BERKUT na provedení akce „Zeleň u dětského 

hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi“. 

Usnesení č. 28/03/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o dílo na autorský dozor na akci 

“Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny“ s Ing. Milenou Novákovou, Zámecký vrch 26, 

Karlovy Vary za cenu 26.000,- Kč bez DPH. 

 

Bod 7) Vypsání výběrového řízení na přípojku elektřiny a veřejného osvětlení 

k dětskému hřišti 

Usnesení č. 29/03/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vypsání výběrového řízení na přípojku elektřiny a 

veřejného osvětlení k dětskému hřišti. 

 

Bod 8) Vypsání výběrového řízení na provedení hrubé úpravy pláně pro budoucí 

komunikaci na p.p.č. 156/1 

Usnesení č. 30/03/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vypsání výběrového řízení na provedení hrubé úpravy 

pláně pro budoucí komunikaci na p.p.č. 156/1. 
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Bod 9) Žádost o prodloužení lhůty na splacení půjčky 

Usnesení č. 31/03/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodloužení termínu pro splacení poskytnuté půjčky 

Mikroregionu Sokolov - východ ve výši 133. 115,- Kč do 30.9.2013. 

 

Bod 12) Žádost o zřízení věcného břemena na p.p.č. 203/39 

Usnesení č. 32/03/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zřízení trvalého věcného břemena na p.p.č. 203/39 

o velikosti 15 m2 za účelem zřízení 2 vrtů pro tepelné čerpadlo pro ***
i
. 

 

 

 

 

 

 

        Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 
 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  3.4.2013 

Sejmuto: 19.4.2013 

                                                 
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 

 

 


