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 U S N E S E N Í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 30.10. 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) Změna rozpočtu č. 5 

5) Inventarizace majetku a závazků 2013 

6) Zpráva kontrolního výboru 

7) Záměr o prodeji části p.p.č. 221/16  

8) Záměr o pronájmu p.p.č. 221/6   

9) Záměr o prodeji p.p.č. 3/9 a části p.p.č 7/1    

10) Splátka půjčky – DSO Mikroregion Sokolov – východ  

11) Prodej radlice k traktoru ZETOR 7245 

12) Smlouva na zřízení věcného břemene na p.p.č. 203/2 (RWE)  

13) Revokace usnesení č. 70/09/2013 (Smlouva o VB, EPLcond 

            a.s.)  

14) Různé   

15) Diskuse 

16) Pronájem nebytových prostor OÚ 

17) Revokace usnesení č. 12/02/2013 

 

 

Schválení programu zasedání 

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

16)Pronájem nebytových prostor OÚ 

17)Revokace usnesení č. 12/02/2013 

  

 

Volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce  z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu:  Annu Rinskou 

        Milana Nezbedu  

                  

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 71/10/2013 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání  25.9.2013. 
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Bod 4)  Změna rozpočtu č. 5 

Usnesení č. 72/10/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 5 a tím zvýšení strany rozpočtových 

příjmů na 3.847.049,- Kč, snížení rozpočtových výdajů na 8.710.219,40 Kč a snížení 

financování na 4.863.170,40 Kč. 
 

Bod 5)  Inventarizace majetku a závazků 2013 

Usnesení č. 73/10/2013 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí jmenování inventarizační komise a plán inventur 

na rok 2013 ve složení Dana Valtýřová, Milan Pokorný, Věra Javůrková.  
 

Bod 6)  Zpráva kontrolního výboru 

Usnesení č. 74/10/2013 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění 

usnesení  zastupitelstva za 1. pololetí roku 2013. 
 

Bod 7)  Záměr o prodeji části p.p.č. 221/16 

Usnesení č. 75/10/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č. 221/16 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Hory u Jenišova o výměře 3 800 m2. 
 

Bod 8)  Záměr o pronájmu p.p.č. 221/6 

Usnesení č. 76/10/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o pronájmu p.p.č. 221/6 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Hory u Jenišova o výměře 2.370 m2. 
 

Bod 9)  Záměr o prodeji p.p.č. 3/9 a části p.p.č. 7/1 

Usnesení č. 77/10/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji p.p.č. 3/9 (zahrada) 

o výměře 753 m2 a části p.p.č. 7/1 (trvalý travní porost) o výměře  300 m2 v k.ú. Hory 

u Jenišova.  
 

Bod 10)  Splátka půjčky – DSO Mikroregion Sokolov – východ 

Usnesení č. 78/10/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodloužení termínu pro splacení poskytnuté půjčky 

Mikroregionu Sokolov - východ ve výši 133. 115,- Kč do 31.3.2014. 
 

Bod 11)  Prodej radlice k traktoru ZETOR 7245 

Usnesení č. 79/10/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej radlice k traktoru ZETOR 7245 včetně 

náhradního břitu za minimální cenu 15.000,-Kč.  

Zastupitelstvo obce Hory ukládá starostovi obce nabídnout radlici s náhradním břitem 

minimálně 3 subjektům. 
 

Bod 12)  Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 203/2 (RWE) 

Usnesení č. 80/10/2013 

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

203/2 v k.ú. Hory u Jenišova se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 

Labem za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení a práva vstupu a vjezdu 
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v souvislosti s úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynových 

přípojek. 
 

Bod13)  Revokace usnesení č. 70/09/2013 (Smlouva o VB, EPLcond a.s.)  

Usnesení č. 81/10/2013 

Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 70/09/2013. 
 

Bod 17) Revokace usnesení č. 12/02/2013 

Usnesení č. 82/10/2013 

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, včetně vyjmutí ploch označených písmenem A, B z této změny. 

 

 

 

 

 

 

        Milan Pokorný           Lucie Hostašová 

starosta obce Hory        místostarostka obce Hory 

 

 

 

Vyvěšeno:  

Sejmuto:  


