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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 25.9. 2013 od 17:00 hod. v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Hory 

 
 
Celkový počet členů zastupitelstva: 7 

Přítomno:      6 

Omluven:     1 (p. Hostašová) 

 

Program : 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, 3/2013 

5) Záměr o pronájmu p.p.č. 221/6 

6) Záměr o pronájmu nebytových prostor OÚ 

7) Prodej části p.p.č. 7/1 

8) Darovací smlouva – zvon 

9) Žádost o prodloužení splátky půjčky (Mikroregion Sokolov – 

            východ)  

10) Změna rozpočtu č. 4 

11) Různé  

12) Diskuse 

13) Smlouva o zřízení věcného břemena (EPLcond a.s.) 

 

 

Schválení programu zasedání 

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

13)Smlouva o zřízení věcného břemena (EPLcond a.s.). 

  

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce  z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu:  Danu Valtýřovou 

        Romana Švadlenku  

                  

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 63/09/2013 

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

7.8.2013. 

 

Bod 4) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, 3/2013 

Usnesení č. 64/09/2013 

Zastupitelstvo obce Hory vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 podle ustanovení 

§ 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích. 
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Usnesení č. 65/09/2013 

Zastupitelstvo obce Hory vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 podle ustanovení 

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

Bod 6) Záměr o pronájmu nebytových prostor OÚ 

Usnesení č. 66/09/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnit záměr o pronájmu nebytových prostor – 

kanceláře + přilehlého WC, celkem o výměře 9 m2 na adrese Hory 47 s minimální cenou 

nájmu 1.000,- Kč měsíčně plus náklady na spotřebu elektrické energie a vody. 
 

Bod 7) Prodej části p.p.č. 7/1 

Usnesení č. 67/09/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej části p.p.č. 7/1 v k.ú. Hory u Jenišova o výměře 

cca 1.200 m2 (upřesněno po vyhotovení oddělovacího plánu) ***i za cenu dle znaleckého 

posudku. 
 

Bod 9) Žádost o prodloužení splátky půjčky (Mikroregion Sokolov –  východ)  

Usnesení č. 68/09/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodloužení termínu pro splacení poskytnuté půjčky 

Mikroregionu Sokolov - východ ve výši 133. 115,- Kč do 31.12.2013. 
 

Bod 10) Změna rozpočtu č. 4 

Usnesení č. 69/09/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 4 podle přílohy č. 3, objem 

rozpočtových příjmů i výdajů se nemění. 
 

Bod 13) Smlouva o zřízení věcného břemena (EPLcond a.s.) 

Usnesení č. 70/09/2013 

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

12/1, 170/1, 170/2, 172/2 v k.ú. Hory u Jenišova (stavba podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě) se společností Telefónica Czech Republik, a.s., kterou zastupuje 

společnost EPLcond a.s., Purkyňova 19a, 301 00 Plzeň, za jednorázovou náhradu ve výši 

4.865,- Kč. 

 
 

 

 

        Milan Pokorný           Lucie Hostašová 

starosta obce Hory        místostarostka obce Hory 

 

 

Vyvěšeno: 30.9.2013 

Sejmuto: 15.10.2013 

                                                 
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 

 

 


