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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 29.6.2015 od 17:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      5 

Omluven:     2 (Hostašová, Pasteláková) 

 

Program: 

1) Zahájení  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Žádost o zatrubnění obecní vodoteče – p. Pilný 

5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

            břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-

            12-0010047/VB-1 ke stavbě Hory, p.č. 51, kNN 

6) Nabídka na vyhotovení projektové dokumentace kanalizace 

            k č.p. 100 

7) Žádost o zapůjčení stanu – p. Zeman 

8) Změna rozpočtu č. 3 a 4 

9) Autobusové spoje linky č. 22 MHD 

10) Žádost p. Vaněčka o schválení změny dodavatele přípojek 

            k rodinnému domu 

11) Neinvestiční náklady na děti v mateřských školách 

12) Různé   

13) Diskuse 

14) Žádost o umístění zpomalovacího pruhu 

15) Rozvojový a strategický plán obce 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program rozšířený o body 14) a 15). 

 

Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 54/06/2015 
Zastupitelstvo obce zvolilo ověřovateli zápisu Miroslava Pišteje a Milana Nezbedu.  

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 55/06/2015 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 

25.5.2015. 

 

Bod 4) Žádost o zatrubnění obecní vodoteče – p. Pilný 

Usnesení č. 56/06/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje provedení zatrubnění části obecní vodoteče na p.p.č. 

118 v k.ú. Hory u Jenišova do ceny 60 000 Kč s tím, že v první etapě bude provedeno 

pročištění propustku na p.p.č. 114, bude proveden kontrolní odběr vody a následně bude 

rozhodnuto o dalším postupu prací. 
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Bod 5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného  břemene – služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV- 12-0010047/VB-1 ke stavbě Hory, p.č. 51, kNN 

Usnesení č. 57/06/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010047/VB-1 

se společností ČEZ Distribuce, a.s. Tepliská 874/8, 405 02 Děčín za jednorázovou 

náhradu ve výši 10 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce podpisem obou smluv. 

 

Bod 6) Nabídka na vyhotovení projektové dokumentace kanalizace k č.p. 100 

Usnesení č. 58/06/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy na vyhotovení projektové 

dokumentace splaškové kanalizace od č.p. 100  na p.p.č. 79 se společností KV 

engineering spol. s r.o., Závodu míru 584, 360 01 Karlovy Vary, za cenu 28 405 Kč 

včetně DPH.        

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Bod 7) Žádost o zapůjčení stanu – p. Zeman 

Usnesení č. 59/06/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zapůjčení obecního stanu p. Zemanovi na letní 

skautský tábor v termínu od 10. 7. 2015 do 25. 7. 2015. 

 

Bod 8) Změna rozpočtu č. 3 a 4 

Usnesení č. 60/06/2015 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 3 dle přílohy č. 2, kterou se 

výše celkových příjmů, výdajů ani financování nemění. 

Usnesení č. 61/06/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 4 dle přílohy č. 3, kterou se výše 

celkových příjmů, výdajů ani financování nemění. 

 

Bod 10) Žádost p. Vaněčka o schválení změny dodavatele přípojek k rodinnému domu 

Usnesení č. 62/06/2015 

Zastupitelstvo obce Hory revokuje část usnesení č. 69/09/2014, a to znění: 

“ s podmínkou, že dodavatelem těchto připojení a zásahem do komunikace vč. zpětné 

úpravy bude EKO – KV s.r.o., Sportovní 633/13A, 360 09 Karlovy Vary“. 

Usnesení č. 63/06/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu dodavatele, a to firmu ZEMA – KV s.r.o. se 

sídlem Jenišov 10, 362 11 Jenišov pro vybudování přípojek k rodinnému domu Ing. 

Vaněčka. 

 

Bod 14) Žádost o umístění zpomalovacího pruhu 

Usnesení č. 64/06/2015 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu k zajištění nabídky na umístění 

zpomalovacích pruhů u č.p. 51 a 55 v obci Hory. 

 

Bod 15) Rozvojový a strategický plán obce 

Usnesení č. 65/06/2015 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu k zajištění dalších nabídek na zpracování 

rozvojového a strategického plánu obce. 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 


