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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 24.2. 2014 od 17:00 hod. v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Hory 

 
 
Celkový počet členů zastupitelstva: 7 

Přítomno:      6 

Omluven:     L. Hostašová 

 

 

Program : 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Masopust 8.3.2014 

5) Plán odpisů na r. 2014 

6) Záměr o prodej části p.p.č. 31/3 v k. ú.  Hory u Jenišova (RWE) 

7) Žádost o prodloužení splátky půjčky (Mikroregion Sokolov – 

            východ) 

8) Pasport komunikací – nabídky 

9) Výsledek hospodaření Společenství pro dům Hory 47 za rok 

            2013 

10) Dopravní podnik K. Vary – dodatek č. 1/2014 ke smlouvě   

11) Záměr o prodeji p.p.č. 51 v k. ú.  Hory u Jenišova 

12) Geodata – nabídka služeb 

13) Odměny členů zastupitelstva 

14) Veřejná zakázka na dovybavení dětského hřiště – výsledky 

15) Záměr o pronájmu části p.p.č. 7/1 v k. ú.  Hory u Jenišova 

16) Komunikace na p.p.č. 216/3 v k. ú.  Hory u Jenišova 

17) Zpráva finančního výboru 

18) Vyúčtování dotace na setkání rodáků 

19) Telefon starosty 

20) Různé   

21) Diskuse 

 

 

Schválení programu zasedání 
Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  navržený program bez bodu č. 12).  

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

        Roman Švadlenka 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 01/02/2014 

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

18.12.2013. 
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Bod 4) Masopust 8.3.2014 

Usnesení č. 02/02/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje příspěvek na konání Masopustu ve výši 6.000,- Kč. 

 

Bod 5) Plán odpisů na rok 2014  

Usnesení č. 03/02/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje odpisový plán pro rok 2014 dle přílohy č. 1. 
 

K bodu 6) Záměr o prodeji části p.p.č. 31/3 v k. ú.  Hory u Jenišova (RWE) 

Usnesení č. 04/02/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č. 31/3 v k. ú.  

Hory u Jenišova o výměře cca 100 m2. 

 

Bod 7) Žádost o prodloužení splátky půjčky (Mikroregion Sokolov – východ) 

Usnesení č. 05/02/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodloužení termínu pro splacení poskytnuté půjčky 

Mikroregionu Sokolov - východ ve výši 133. 115,- Kč do 31.12.2014 s podmínkou 

posledního termínu prodloužení. 

 

Bod 8) Pasport komunikací – nabídky 

Usnesení č. 06/02/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zpracování pasportu komunikací Ing. Olgou 

Soukupovou, Mládežnická 3, Karlovy Vary za 28.800 Kč. 

 

Bod 10) Dopravní podnik K. Vary – dodatek č. 1/2014 ke smlouvě 

Usnesení č. 07/02/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření dodatku č. 1/2014 k Rámcové smlouvě 

o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti pro obce Jenišov a Hory linkou 

MHD Karlovy Vary pro roky 2009 – 2018 s Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. 

s celkovou výší služby 319 378,- Kč za rok 2014.  

 

K bodu 11) Záměr o prodeji p.p.č. 51 v k. ú.  Hory u Jenišova  

Usnesení č. 08/02/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č. 51 v k. ú.  Hory 

u Jenišova o výměře cca 900 m2. 

 

K bodu 14 Veřejná zakázka na dovybavení dětského hřiště – výsledky 

Usnesení č. 09/02/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vítěze výběrového řízení Miroslavu Slepičkovou, 

Kostelní 110, 353 01 Velká Hleďsebe pro zakázku malého rozsahu na akci „Hory – zařízení 

na údržbu a mobiliář dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi“ za smluvní cenu 

591.550,- Kč bez DPH. 

 

K bodu 15 Záměr o pronájmu části p.p.č. 7/1 v k. ú.  Hory u Jenišova 

Usnesení č. 10/02/2014 
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Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o pronájmu části p.p.č. 7/1 v k.ú. 

Hory u Jenišova o výměře cca 3000 m2. 

 

K bodu 16) Komunikace na p.p.č. 216/3 v k. ú.  Hory u Jenišova 

Usnesení č. 11/02/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr opravy celé komunikace na p.p.č. 216/3 a 24/3  

a opravy části na p.p.č.  203/2 v délce cca 125 m v k.ú. Hory u Jenišova. 

 

K bodu 17) Zpráva finančního výboru 

Usnesení č. 12/02/2014 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí zprávu finančního výboru o provedené kontrole 

za období červenec až prosinec 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

        Milan Pokorný         Lucie Hostašová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 
 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  

Sejmuto:  


