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U s n e s e n í 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 30.6.2014 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 č. 8 územního plánu obce Hory – právní služby 

5) Zastavení prací na novém územním plánu obce Hory 

6) Splašková kanalizace – informace 

7) A. Komlyashkin – žádost o směnu pozemků, žádost o připojení 

            ke splaškové kanalizaci, návrh smlouvy o připojení ke 

            splaškové kanalizaci  

8) KDT, METRO Properties – návrh smlouvy o zřízení věcného 

            břemena 

9) Počet členů zastupitelstva obce pro další volební období 

10) Smlouva o spolupráci obcí – děti do MŠ 

11) Nájem části p.p.č. 7/1 (1 411 m2) 

12) Centrální nákup elektřiny pro rok 2015 – 2016 (Karlovarský 

            kraj, Mikroregion Sokolov - východ) 

13) Žádost o zřízení věcného břemena na p.p.č. 12/1 

14) Žádost o spolufinancování projektu „Integrovaný projekt drobné 

            architektury“ – Mikroregion Sokolov - východ 

15) Prodej p.p.č. 3/9 a části p.p.č. 7/1 

16) Prodej p.p.č. 203/39 

17) Žádost V. Simmera 

18) Změna rozpočtu č. 4 

19) Odměna kronikáři 

20) Různé – Zlatý oříšek KK, Možnost získání dotace pro výměna 

            kotlů na pevná paliva, letní tábor EE 

21) Diskuse 

22) Pojištění majetku a pojištění za škodu 

23) Zásady při nakládání s obecním majetkem - pozemky 

 
 
 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o  navržený program rozšířený o bod č. 22) Pojištění majetku a 

pojištění za škodu a bod 23) Zásady při nakládání s obecním majetkem – pozemky.  

 

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

        Danu Valtýřovou 
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Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 37/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 

26.5.2014. 

 

Bod 4) Změna č. 8 územního plánu obce Hory – právní služby 

Usnesení č. 38/06/2014     
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje návrh smlouvy mezi obcí Hory a společností 

Lettenmayer a Partner, s.r.o., se sídlem Zámecká 2, 250 90 Jirmy, o úhradě nákladů spojených 

s právním zastoupením JUDr. Ludvíka Černého ve věci zachování změny č. 8 Územního 

plánu sídelního útvaru Hory. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce p. Pokorného podepsáním smlouvy.  

 

Bod 5) Zastavení prací na novém územním plánu obce Hory 

Usnesení č. 39/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zastavení prací na pořizování nového územního plánu 

obce do doby vyčkání rozhodnutí o žalobě na změnu č. 8 ÚPSÚ  Hory a dořešení trvalého 

odnětí půdy ze ZPF s ohledem na připomínky Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství. 

 

Bod 8) KDT, METRO Properties – návrh smlouvy o zřízení věcného  břemena 

Usnesení č. 40/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce zajištěním vypracování smlouvy 

o smlouvě budoucí s  KDT a.s. se sídlem U Sila 246, Boršov nad Vltavou a s Metro 

Properties ČR s.r.o. se sídlem, Jeremiášova 1249/7, Praha 5 o zřízení věcného břemene 

a služebnosti. 

Usnesení č. 41/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce zajištěním nabídky na projektovou 

dokumentaci splaškové kanalizace na trase přes pozemky KDT a.s. a Metro Properties s.r.o. 

 

Bod 9) Počet členů zastupitelstva obce pro další volební období 

Usnesení č. 43/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory stanovuje v souladu s ust. § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) pro další volební období počet členů zastupitelstva obce Hory na 7. 

 

Bod 10) Smlouva o spolupráci obcí – děti do MŠ 

Usnesení č. 44/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Hory 

a Statutárním městem Karlovy Vary za účelem umístění dětí s trvalým pobytem v obci 

v předškolním školském zařízení, v rozsahu dle požadavku obce a kapacitních možností 

předškolního školského zařízení a za dodržení přednostního umístění dětí, které navštěvovaly 

předškolní zařízení v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 
Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce p. Pokorného podepsáním Smlouvy 

o spolupráci obcí. 

 

Bod 11) Nájem části p.p.č. 7/1 (1 411 m2) 

Usnesení č. 42/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o pronájmu části p.p.č. 7/1 v k.ú. 

Hory u Jenišova, o výměře 1411 m2, a to 1321 m2 za účelem sekání a spásání trávy (nájem 

40,- Kč/ar/ rok)  a 90 m2 k jiným  účelům (nájem 2,- Kč/m2/rok). 
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Bod 12) Centrální nákup elektřiny pro rok 2015 – 2016 (Karlovarský kraj,  

                 Mikroregion Sokolov - východ) 

Usnesení č. 45/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vést jednání ve věci zajištění cenové poptávky nákupu 

elektřiny a pověřuje starostu tímto jednáním a úpravě smluv na dodávku elektřiny pro období 

2015 až 2016. 

Usnesení č. 46/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory zplnomocňuje společnost ABRI, s.r.o. Ondříčkova 537, 356 01 

Sokolov a společnost Jirgl EP s.r.o. Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary ke sledování 

pohybu ceny elektřiny a jejího zafixování v případě její výhodnosti. 

 

Bod 13) Žádost o zřízení věcného břemena na p.p.č. 12/1 

Usnesení č. 47/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena na p.p.č. 

12/1 (ostatní plocha) v k.ú. Hory u Jenišova pro zemní uložení elektrické přípojky NN k č.p. 

14 s Miroslavem Hradílkem, trvale bytem Zbrojnická 675/6, 360 01 Karlovy Vary, za cenu 

dle znaleckého posudku. 

 

Bod 15) Prodej p.p.č. 3/9 a části p.p.č. 7/1 

Usnesení č. 48/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č. 3/9 (zahrada) o výměře 753 m2 a prodej 

části p.p.č. 7/1 (trvalý travní porost) o výměře  300 m2 v k.ú. Hory u Jenišova 
1
***  za cenu 

podle znaleckého posudku (576,- Kč/m2). 

 

Bod 16) Prodej p.p.č. 203/39 

Usnesení č. 49/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č. 203/39 (orná půda) v k.ú. Hory u Jenišova 

o výměře 111 m2  
2
*** za cenu dle znaleckého posudku ve výši 11.910,- Kč. 

 

Bod 17) Žádost V. Simmera 

Usnesení č. 50/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č 51 v k.ú. Hory u Jenišova o výměře 1001 

m2 společnosti Simmer, s.r.o., U Brodu 174, 360 18 Karlovy Vary, IČ 01674111 

za nabízenou cenu 200.000,- Kč. 

Usnesení č. 51/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje  povolení přípravných prací na p.p.č.51 v k.ú. Hory 

u Jenišova společnosti Simmer, s.r.o., U Brodu 174, 360 18 Karlovy Vary, IČ 01674111 

prováděných do doby prodeje uvedeného pozemku. 

 

Bod 18) Změna rozpočtu č. 4 

Usnesení č. 52/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 4 dle přílohy č. 3, příjmy se snižují 

na 3.915.007,40 Kč, financování se zvyšuje na 2.860.390,20 Kč, objem výdajů je ve výši 

6.775.397,60 Kč. 

 

                                                           
1 *** 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. 

 
2 *** 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. 
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Bod 19) Odměna kronikáři 

Usnesení č. 53/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje přiznání odměny p. Jaroslavu Zemanovi, trvale bytem 

Hory 78 za zpracování obecní kroniky za rok 2011 ve výši 12 000,- Kč.  

 

Bod 22) Pojištění majetku a pojištění za škodu 

Usnesení č. 54/06/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nabídku pojištění obecního majetku společností 

Kooperativa Vienna Insurance Group dle přílohy č. 1. bez bodu stojan na kola. 

 

 

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný         Lucie Hostašová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 
 
 

 
 

Vyvěšeno: 8.7.2014 

Sejmuto: 23.7.2014 

 

 

 

 

 


