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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 24.11.2014 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 a zapisovatele 

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Jednací řád Zastupitelstva obce Hory 

5) Termíny zasedání Zastupitelstva obce Hory 

6) Změna rozpočtu č. 8 a 9 

7) Stížnost – p. Rinský 

8) Kronikář 

9) Úprava jízdního řádu linek MHD 

10) ČEZ – věcná břemena pro vedení nízkého napětí 

11) Žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 47 

12) Výbor pro občanské záležitosti 

13) Žádost FC Hory junioři (p. Bachmann) 

14) Kulturní akce 

15) Žádost o vyjádření k psímu útulku a cvičišti psů v obci 

16) Pronájem skladu v areálu Karlovarských minerálních vod, a.s. 

17) Odvodnění p.p.č. 221/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

18) Správa webových stránek obce 

19) Občasník – Horský zpravodaj 

20) Různé: 

- informace o mateřských školách 

- Masopust 

- Informace o spolupráci mezi Karlovarskými 

minerálními vodami, a.s., A. Komlyashkinem a M. 

Hlouškem 

- facebook  - Obec Hory 

- činnost starosty a místostarosty 

- rozpočtové provizorium  

- výsledky hospodaření v letech 2010 až 2014 

- informace o kontrolní činnosti Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v Obci Hory 

- zástup v době nepřítomnosti zaměstnankyně 

obecního úřadu 

21) Diskuse 

22) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene   

            na p.p.č. 203/2 pro ČEZ Distribuce, a.s. 

23) Změna č. 9 ÚPSÚ Hory 

24) Výbor pro investice 
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Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o  navržený program doplněný o bod 22) Smlouva o smlouvě 

budoucí na zřízení věcného břemene na p.p.č. 203/2 pro ČEZ Distribuce, a.s., bod 23) Změna 

č. 9 ÚPSÚ Hory a bod 24) Výbor pro investice. 

 

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 89/11/2014 

Zastupitelstvo obce  zvolilo ověřovateli zápisu Petra Zemana a Milana Nezbedu.  

Usnesení č. 90/11/2014 

Zastupitelstvo obce zvolilo Věru Javůrkovou zapisovatelkou zápisů za rok 2014 až 2015. 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 91/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 29.9.2014. 

 

Bod 5) Termíny zasedání Zastupitelstva obce Hory 

Usnesení č. 92/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory stanovuje termíny zasedání zastupitelstva na poslední pondělí 

každého měsíce podle přílohy č. 1. 

 

Bod 6) Změna rozpočtu č. 8 a 9 

Usnesení č. 93/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 8, kterou se příjmy zvyšují na 

5.201.429,51 Kč, výdaje se zvyšují na 6.776.014,60 Kč a financování se snižuje na 1.574 

585,09 Kč. 

Usnesení č. 94/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pořízení mobilního telefonu pro starostu obce za cenu do 

4 000,- Kč. 

Usnesení č. 95/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 9, kterou se příjmy zvyšují 

na 5.373.563,51 Kč, výdaje zůstávají na 6.776.014,60 Kč a financování se snižuje na částku 

1.402.451,09 Kč. 

 

Bod 10) ČEZ – věcná břemena pro vedení nízkého napětí 

Usnesení č. 96/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV – 12-0003266/012  na venkovní vedení NN za jednorázovou náhradu 

ve výši 8 300,- Kč. 

 

Bod 11) Žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 47 

Usnesení č. 97/11/2014 
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 600,- Kč měsíčně plus náklady na spotřebu elektrické energie a vody. 

 

Bod 12) Výbor pro občanské záležitosti 

Usnesení č. 98/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory zřizuje výbor pro občanské záležitosti. 

Usnesení č. 99/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory volí předsedou výboru pro občanské záležitosti Zdeňka Noveka. 
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Usnesení č. 100/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory volí členy výboru pro občanské záležitosti Lucii Hostašovou a Jana 

Palečka. 

 

Bod 13) Žádost FC Hory junioři (p. Bachmann) 

Usnesení č. 101/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory poskytne p. Romanu Bachmannovi, trvale bytem Hory 126, věcný 

dar: 2 reflexní míče a 12 rozlišovacích dresů pro děti, které docházejí do kroužku kopané.  

 

Bod 15) Žádost o vyjádření k psímu útulku a cvičišti psů v obci 

Usnesení č. 102/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory neschvaluje umístění hotelu a cvičiště pro psy v obci Hory. 

 

Bod 16) Pronájem skladu v areálu Karlovarských minerálních vod, a.s. 

Usnesení č. 103/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Karlovarské 

minerální vody, a.s., Horova 1361/3, Karlovy Vary za účelem skladování movitého majetku 

obce v prostorách areálu, který společnost vlastní v k.ú. Hory u Jenišova za cenu nájemného 

do 1 000,- Kč měsíčně s účinností od 1.12.2014. 

 

Bod 18) Správa webových stránek obce 

Usnesení č. 104/11/2014 

Zastupitelstvo obce pověřuje správou webových stránek obce Hory místostarostu Zdeňka 

Noveka. 

 

Bod 19) Občasník – Horský zpravodaj 

Usnesení č. 105/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vydávání občasníku Horský zpravodaj za cenu nákladů na 

papír a barvy do kopírky.  

 

Bod 22) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na p.p.č. 203/2 pro 

ČEZ Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 106/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 

břemene č. IV-12-0009845/VB-1 pro umístění kabelu NN na  p.p.č. 203/2 se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč. 

 

Bod 23) Změna č. 9 ÚPSÚ Hory 

Usnesení č. 107/11/2014 
Zastupitelstvo obce Hory vydalo  v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, Změnu č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Hory, která je členěna na 

dílčí změnu č. 9/C, 9/E, 9/G a 9/H. 

 

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 
 

 


