Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 26.10.2015 od 17:00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory
Celkový počet členů zastupitelstva: 7
Přítomno:
6
Omluven:
1 (Hostašová)

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
ZTV Hornaberg – smlouva o smlouvě budoucí, informace k projektové
dokumentaci pro územní řízení
Záměr o prodeji části p.p.č. 172/2 (178,5 m2)
Záměr o prodeji části p.p.č. 65 (250 m2)
Zpracování zastavovací studie a projektové dokumentace na p.p.č. 7/7
a 7/1 v k.ú. Hory u Jenišova pro územní řízení
MAS Sokolovsko – informace k novým dotačním možnostem
Různé
- informace k odvodnění p.p.č. 221/1
- propustek u č.p. 55
Diskuse
Odměna kronikáři – zápis roku 2013

Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 82/10/2015
Zastupitelstvo obce zvolilo Renatu Pastelákovou a Karla Špeciána ověřovateli zápisu.
Bod 3) Kontrola plnění usnesení
Usnesení č. 83/10/2015
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne
30.9.2015 a 31.8.2015.
Bod 4) ZTV Hornaberg – smlouva o smlouvě budoucí, informace k projektové
dokumentaci pro územní řízení
Usnesení č. 84/10/2015
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby –
přípojek plynovodu na p.p.č. 31/3, 203/2, 74, 12/1, 196/2 a 196/1 v k.ú. Hory u Jenišova
se společností Karlovarské minerální vody, a.s. IČ 14706725, se sídlem Horova 1361/3,
360 01 Karlovy Vary a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Stránka 1 z 2

Bod 5) Záměr o prodeji části p.p.č. 172/2 (178,5 m2)
Usnesení č. 85/10/2015
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č. 172/2
o výměře do cca 200 m2 v k.ú. Hory u Jenišova.
Bod 7) Zpracování zastavovací studie a projektové dokumentace na p.p.č. 7/7 a 7/1
v k.ú. Hory u Jenišova pro územní řízení
Usnesení č. 86/10/2015
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zpracování výběrového řízení na zastavovací studii
a dokumentaci k územnímu řízení na p.p.č. 7/1 a 7/7 v k.ú. Hory u Jenišova a ukládá
starostovi zpracování podkladů pro studii a výběrové řízení.
Bod 11) Odměna kronikáři – zápis roku 2013
Usnesení č. 87/10/2015
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyplacení odměny kronikáři p. Jaroslavu Zemanovi
za zpracování zápisu za rok 2013 ve výši 12.000,- Kč po předání doplněné kroniky.

Milan Pokorný
starosta obce Hory

Zdeněk Novek
místostarosta obce Hory

Vyvěšeno: 29.10.2015
Sejmuto: 13.11.2015

Stránka 2 z 2

