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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 7.8. 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) Záměr o prodeji p.p.č.12/4 

5) Smlouva o zřízení věc. břemena na p.p.č. 12/1 a 196/2 (ČEZ) 

6) Setkání rodáků a absolventů ZŠ Hory 

7) Změna rozpočtu č. 3 

8) Různé  

9) Diskuse 

10) Bioodpad 

11) Zveřejnění záměru o prodeji části B p.p.č.7/1 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  navržený program zasedání rozšířený o body:  

10)Bioodpad 

11)Zveřejnění záměru o prodeji části B p.p.č. 7/1  

 

a vypuštění bodu 4) Záměr o prodeji p.p.č.12/4 

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce  z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu:  Jiří Patera 

        Milan Nezbeda  

                   

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 57/08/2013 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání  29.5.2013 a 

26.6.2013.  

 

Bod 5) Smlouva o zřízení věc. břemena na p.p.č. 12/1 a 196/2 (ČEZ) 

Usnesení č. 58/08/2013 

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

12/1 a 196/2 v k.ú. Hory u Jenišova se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 

Teplická 874/8, kterou na základě písemné plné moci zastupuje společnost SEG s.r.o. 

se sídlem Plzeň, Skladová 4.   
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Bod 6) Setkání rodáků a absolventů ZŠ Hory 

Usnesení č. 59/08/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uspořádat akci:“Setkání rodáků“ pouze v případě, 

pokud bude přiznána dotace od Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis v rámci 

Cíle 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. 

 

Bod 7) Změna rozpočtu č. 3 

Usnesení č.60/08/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 3 dle přílohy č. 2, objem 

rozpočtových příjmů i výdajů se nemění 

 

K bodu10) Bioodpad 

Usnesení č. 61/08/2013   
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje umístění kontejneru na bioodpad v obci a jeho vyvážení 

za 187,- Kč bez DPH za jeden svoz společností AVE CZ odpadové hosp. s.r.o., provozovna 

K.Vary. 

 

K bodu 11) Zveřejnění záměru o prodeji části B p.p.č. 7/1  

Usnesení č. 62/08/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji části B p.p.č. 7/1 v k.ú. 

Hory u Jenišova o výměře cca 1.200 m2. 

 

 
 

 

        Milan Pokorný           Lucie Hostašová 

starosta obce Hory        místostarostka obce Hory 

 

 

 

Vyvěšeno: 9.8.2013 

Sejmuto: 26.8.2013 


