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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 31.8.2015 od 17:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      6 

Omluven:     1 (Hostašová) 

 

Program: 

1) Zahájení  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace pro stavbu 

           „Hory, napojení objektu č.p. 100 na kanalizaci“ 

5) Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace pro stavbu 

            kanalizačních přípojek 

6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

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

            12-0003609/VB-1 na p.p.č. 221/1 

7) Vyčištění příkopu na p.p.č. 221/1 pro odvodnění pozemků č. 

            31/3, 31/2, 221/16, 221/6 

8) Informace k výstavbě ZTV Hornaberg (Karlovarské minerální 

            vody a.s.) 

9) Propustek u restaurace Pod kaštanem 

10) Baby box – finanční dar 

11) Zpomalovací prahy – nabídky 

12) Změna rozpočtu č. 5 a 6 

13) Burza partnerů při Euregiu Egrensis 

14) Náhradní výsadba dřevin 

15) Různé   

16) Diskuse 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program rozšířený v bodě 12). 

 

Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 66/08/2015 
Zastupitelstvo obce zvolilo Renatu Pastelákovou a Miroslava Pišteje ověřovateli zápisu.  

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 67/08/2015 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 

29.6.2015. 

 

Usnesení č. 68/08/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0003609/VB-1 

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

náhradu ve výši 10 000 Kč. 
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Usnesení č. 69/08/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje provedení výběrového řízení na vyčištění 

odvodňovacího příkopu na p.p.č. 221/1 v k.ú. Hory u Jenišova pro odvodnění pozemků 

č. 31/3, 31/2, 221/16, 221/6. 

 

Usnesení č. 70/08/2015 
Zastupitelstvo obce Hory neschvaluje poskytnutí finančního daru pro výměnu baby 

boxu v Sokolově. 

 

Usnesení č. 71/08/2015 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 5 a 6 dle přílohy č. 2 a 3, 

kterými se výše celkových příjmů, výdajů ani financování nemění. 

 

Usnesení č. 72/08/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zastupování obce na burze partnerů konané dne 

12.9.2015 v Chodově Regionálním sdružením obcí a měst Euregio Egrensis, jehož 

členem je i obec Hory. 

 

Usnesení č. 73/08/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje provádět náhradní výsadbu dřevin na obecní 

pozemky p.č.  7/7 a  203/2 v k.ú. Hory u Jenišova. 

 

Usnesení č. 74/08/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje umístění dopravních značek dle dispozice odboru 

dopravy Magistrátu města Karlovy Vary a DI PČR K. Vary. 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

Vyvěšeno: 

 

Sejmuto: 


