Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 28.7.2014 od 17:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory
Celkový počet členů zastupitelstva: 7
Přítomno:
6
Omluven:
1 (R. Švadlenka)
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Změna č. 8 územního plánu obce Hory
Smlouva o spolupráci – Karlovarské minerální vody a.s.,
Alexander Komlyashkin a obec Hory
KV Engineering – nabídka
Centrální nákup elektřiny pro rok 2015 – 2016
MAS Sokolovsko – smlouva o partnerství a příspěvek na činnost
Brigádník
Různé
Diskuse
Nájem části p.p.č. 7/1 (1411 m2)

Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o navržený program rozšířený o bod č. 12) Nájem části p.p.č.
7/1 (1411 m2)
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce z v o l i l o tyto ověřovatele zápisu:

Jiřího Pateru
Milana Nezbedu

Bod 3) Kontrola plnění usnesení
Usnesení č. 55/07/2014
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne
30.6.2014.
Bod 8) MAS Sokolovsko – smlouva o partnerství a příspěvek na činnost
Usnesení č. 56/07/2014
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem podílení se na činnosti obecně prospěšné společnosti MAS Sokolovsko
o.p.s., Náměstí Míru 230, 357 61 Březová, IČ 27962008 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Bod 9) Brigádník
Usnesení č. 57/07/2014
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření dohody o provedení práce na údržbu obecní
zeleně a komunikací v rozsahu 100 hodin za 6.500,- Kč.
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Bod 12 Nájem části p.p.č. 7/1 (1411 m2)
Usnesení č. 58/07/2014
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem 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) s p. 1***

Milan Pokorný
starosta obce Hory

Lucie Hostašová
místostarostka obce Hory

Vyvěšeno: 31.7.2014
Sejmuto: 15.8.2014

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.
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