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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 29.4. 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) Volba předsedy výboru pro občanské záležitosti 

5) Elektropřípojka pro hřiště 

6) Komunikace na p.p.č. 156/1 

7) Žádost o dotaci na kapličku 

8) Prohlášení o kulturním dědictví obce Hory 

9) Partnerské smlouvy 

10) Veřejné projednání projektu „Kaplička“ 

11) Integrovaný projekt obcí na kulturní památky – relikty 

12) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 

13) Vodní zdroj pro dětské hřiště 

14) Svoz bio odpadů 

15) Dětský den 

16) Čarodějnice  

17) Různé  

18) Diskuse 

 

Schválení programu zasedání 
Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  navržený program s vynětím bodu 15) Dětský den.  

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

        Anna Rinská 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 33/04/2013 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 27.3.2013. 

 

Bod 4) Volba předsedy výboru pro občanské záležitosti 

Usnesení č. 34/04/2013 
Zastupitelstvo obce Hory odvolává Danu Valtýřovou z funkce předsedy výboru 

pro občanské záležitosti k 27.3.2013.  

 

Usnesení č. 35/04/2013 
Zastupitelstvo obce Hory volí předsedu výboru pro občanské záležitosti Lucii Švarcovou 

podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích. 
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Bod 5) Elektropřípojka pro hřiště 

Usnesení č. 36/04/2013 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje firmu Jiří Švarc – elektromontáže, Hory 16 jako vítěze 

interního výběrového řízení na vybudování přípojky elektřiny a veřejného osvětlení pro hřiště. 

 

Bod  6) Komunikace na p.p.č. 156/1 

Usnesení č. 37/04/2013 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje firmu Pavel Červenka, Sopečná 159, Karlovy Vary jako 

vítěze interního výběrového řízení na provedení hrubé úpravy pláně pro budoucí místní 

komunikaci na p.p.č. 156/1. 

 

Bod 7) Žádost o dotaci na kapličku 

Usnesení č. 38/04/2013 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podat v rámci Strategického plánu LEADER MAS 

Sokolovsko žádost o dotaci na projektový záměr: Kaplička u Rybníčka – obnova parteru 

a stavební úpravy, Hory.  

 

Bod 8) Prohlášení o kulturním dědictví obce Hory 

Usnesení č. 39/04/2013 

Zastupitelstvo obce Hory vydává rozhodnutí, že Boží muka, poutní místo U Tří obrázků 

a kaplička v obci Hory je kulturní dědictví venkova. 

 

Bod 9) Partnerské smlouvy 

Usnesení č. 40/04/2013 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření partnerských smluv v rámci podání žádosti 

o dotaci na obnovu parteru a stavební úpravy kapličky s obcí Jenišov, Římskokatolickou 

farností Loket a Jiřím Švarcem, Hory 16. 

 

Bod 10) Veřejné projednání projektu „Kaplička“ 

Usnesení č. 41/04/2013 
Zastupitelstvo obce Hory vzalo na vědomí průběh veřejného projednání projektu 

„Kaplička“. 

 

Bod 11) Integrovaný projekt obcí na kulturní památky – relikty 

Usnesení č. 42/04/2013 
Zastupitelstvo obce Hory vzalo na vědomí průběh veřejného projednání „Integrovaný 

projekt obcí na kulturní památky – relikty“. 

 

Bod 12) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 

Usnesení č. 43/04/2013 
Zastupitelstvo obce Hory vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 podle ustanovení 

§ 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích. 
 

 

 

        Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 


