Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,
které se konalo dne 27.11.2018 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hory
Celkový počet členů zastupitelstva: 7
Přítomno:
6
Omluven:
1 (pí Čáslavová)
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně
plánovací dokumentace
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby číslo IV-12-0013703/VB1, čp. 66
Stížnost na dopravní situaci v nové zástavbě
Analýza vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro obec Hory
Inventarizace majetku a závazků za rok 2018
Závěrečná kontrolní prohlídka výstavby komunikace a inženýrských síti
pro RD – VH část poz. 12/1, 12/4, 202/1, 202/3 v katastrálním území Hory
u Jenišova
Informace o chodu obce a obecního úřadu
Různé
Diskuse
Dopravní obslužnost MDH pro obec Hory

Bod 1) Zahájení
Starostka přivítala přítomné na prvním zasedání nového zastupitelstva, seznámila je
s programem a navrhla jeho rozšíření o bod 13) Dopravní obslužnost MHD pro obec Hory.
Vyzvala zastupitele k předložení dalších bodů k projednání. Žádný člen zastupitelstva neměl
návrh na projednání dalšího bodu. Starostka upozornila přítomné, že ze zasedání je pořizován
audiozáznam.
O rozšířeném programu bylo hlasováno:
Výsledek hlasování:
Pro : 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi Petra Nezbedová a Miroslav Pištej.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo pí Petru Nezbedovou a p. Miroslava Pišteje ověřovateli
zápisu.
Usnesení č. 89/11/2018 bylo schváleno.
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Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 3) Kontrola plnění usnesení
Starostka informovala o plnění schválených usnesení ze zasedání:
24.9.2018
Bod 4) Návrh vypořádání za komunikaci na p.p.č. 149/2 – úkol trvá (plnění usnesení
starostka konzultovala s p.Pokorným jako bývalým starostou)
Bod 5) Žádost o připojení areálu RD „Pod rybníkem“ na dešťovou kanalizaci na p.p.č. 203/2 plnění usnesení starostka konzultovala s p. Pokorným, a to vzhledem k absenci dokumentů, ze
kterých by bylo patrné, zda bylo usnesení splněno či ne. P. Pokorný uvedl, že si věc
nepamatuje)
Bod 6) Záznamy zastupitelstva obce – úkol splněn
Bod 12) Změna rozpočtu č. 6 - úkol splněn
5.11.2018
Bod 6) Darovací smlouva se společností Central Group, a.s. na p.p.č. 203/112 – úkol splněn
Bod 9) Změny rozpočtu - úkol splněn
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne
24.9.2018 a 5.11.2018.
Usnesení č. 90/11/2018 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací
dokumentace
Starostka informovala o návštěvě na Magistrátu města Karlovy Vary – úřadu územního
plánování, kde jí bylo doporučeno, vzhledem k výsledku voleb, aktualizovat zastupitele, který
by spolupracoval š úřadem při pořizování územní plánovací dokumentace. Uvedla, že běžně
tou spolupracující osobou bývá starosta, a proto navrhuje sebe. Na její výzvu, zda někdo má
jiný návrh, se žádný člen nepřihlásil.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
určuje zastupitele obce paní Lucii Hostašovou pro spolupráci s pořizovatelem
při pořizování územně plánovací dokumentace obce Hory.
Usnesení č. 91/11/2018 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
číslo IV-12-0013703/VB1, čp. 66
Starostka předložila žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného
břemena. P. Pokorný se ptal, jakého pozemku se to týká. Jak ze smlouvy vyplynulo, jedná se
o věcné břemeno zřízené na pozemku obce č. 65/1 pro pozemek č. 66, který vlastní pí 1*.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby číslo IV-12-0013703/VB1, čp.66 se společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za jednorázovou náhradu ve výši 10 000
Kč a pověřuje starostku jejím podepsáním.
Usnesení č. 92/11/2018 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Stížnost na dopravní situaci v nové zástavbě
Starostka členy seznámila se stížností pí 2* na kritickou dopravní situaci v nové zástavbě
s návrhem na vybudování chodníku. Starostka upozornila, že řešit situaci vybudováním
chodníku nelze, protože podle zákona je obytná zóna charakterizována tím, že se zde může
jezdit rychlostí maximálně 20 km/hod., vozidla by měla parkovat pouze na vyznačených
stáních a s chodníky se zde nepočítá. Doplnila, že lidé si neuvědomují, jaká pravidla v obytné
zóně platí. Navrhla předložit situaci dopravnímu inspektorátu k posouzení. P. Pokorný
poznamenal, že pokud se bude jednat s dopravním inspektorátem, tak ten doporučí zřídit
obytnou zónu pro celou obec. P. Pištej doporučil při vydávání vyjádření ke stavbě rodinného
domu tuto skutečnost připomenout. P. Pokorný navrhnul povolit pouze jednosměrný provoz poradit se s Ing. 3*, a umístit zákaz parkování. K problému parkování aut na nevhodných
místech dále uvedl, že v minulých letech to obec řešila požadavkem povinného zřízení
otevřených parkovacích míst u každého rodinného domu. P. Špecián uvedl, že investoři, kteří
si nechávají dům postavit, by měli poučit své stavitele, že se pohybují v obytné zóně. Na
závěr starostka shrnula diskusi k řešení situace návrhem na poučení obyvatel, kteří bydlí
v obytné zóně, jak se správně na komunikaci chovat a po novém roce vyvolat jednání
s dopravním inspektorátem.
7) Analýza vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro obec Hory
Starostka informovala o zpracování analýzy rizik, kterou pro obec zpracoval Hasičský
záchranný sbor Karlovarského kraje. Dále informovala o jejím jednání jak s dobrovolnými
hasiči z Tašovic, tak se zástupci města Karlovy Vary ohledně zajištění pomoci obci Hory
v případě potřeby při vzniku krizových situací. Z jednání vyplynulo, že uzavření smlouvy
s hasiči není pro obec povinné a že pokud by k takové situaci došlo, budou ji řešit v případě
požáru v první řadě profesionální hasiči s možnou pomocí dobrovolných hasičů. Starostka
toto téma uzavřela vyjádřením, že obci by v krizové situaci pomohli hasiči i bez uzavřené
smlouvy, a proto navrhla zatím uzavření smlouvy neřešit.

1

* - 3*

Osobní údaj byl, v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadu Hory.
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8) Inventarizace majetku a závazků za rok 2018
Starostka členy informovala o povinnosti obce, která vyplývá ze zákona, provést inventarizaci
majetku a závazků za rok 2018 a seznámila je s Plánem inventarizační komise za rok 2018.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí jmenování inventarizační komise ve složení
Mgr. Petra Nezbedová, Lucie Hostašová, Věra Javůrková a Plán inventur na rok 2018.
Usnesení č. 93/11/2018 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se:0

9) Závěrečná kontrolní prohlídka výstavby komunikace a inženýrských síti pro RD –
VH část poz. 12/1, 12/4, 202/1, 202/3 v katastrálním území Hory u Jenišova
Starostka přítomné seznámila s výzvou k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce výstavby
komunikace a inženýrských sítí na pozemcích, které sousedí s obecní garáží a poprosila
o účast při prohlídce p. Pokorného nebo p. Pišteje. P. Pokorný vyjádřil svůj zájem a potvrdil
svou účast dne 4.12. 2018 v 9 hod.
P. Špecián upozornil na, podle něj, nestandardní opravu komunikace po uložení přípojky
právě v místech, kde má ke kontrolní prohlídce dojít. Jak sdělil, komunikace se nezařízla
napřímo, ale zubatě. Navrhnul tento stav projednat v kolaudaci.
P. Pokorný k poznámce p. Špeciána podotknul, že sledoval způsob hutnění a podle něj je
dobře proveden. Ohledně způsobu řezání komunikace uvedl za pravděpodobný důvod úsporu
materiálu. Jinak podle něj nelze nic vytknout. P. Pištej doporučil podívat se do projektové
dokumentace, kde je stanoven způsob opravy komunikace.
10) Informace o chodu obce a obecního úřadu
Starostka seznámila přítomné s průběhem předání majetku v rámci předání funkce starosty
obce Hory. Konstatovala, že bývalý starosta p. Pokorný předal pouze část majetku, pak odjel
na dovolenou a následně se podrobil operaci. Uvedla, že poté, co zjistila, že z počítače byly
odstraněny všechny dokumenty a e-mailová korespondence, obrátila se na právníka, aby
vyzval p. Pokorného, aby dal věci do pořádku a předal zbytek věcí. Na to p. Pokorný řekl, že
má všechnu korespondenci vytištěnou a starostka se může podívat na co potřebuje. Starostka
předložila dopis právníka adresovaného p. Pokornému členům.
Starostka informovala, že do dnešního dne p. Pokorný dosud nepředal smlouvy, agendu,
elektronické přístupy. P. Pokorný řekl, že starostka musí pochopit, že je nemocný a musí
počkat, až bude moct fungovat. Starostka odpověděla, že se musí zajistit chod úřad a k tomu
potřebuje věci, které p. Pokorný dosud nepředal tj. klíče od skladu, kde je, kromě jiného,
uskladněna posypová sůl a stroje na zimní údržbu, klíče od služebního automobilu, chybí
nabíječka k mobilu, mobil byl odevzdaný jiný, než je vedený v evidenci a chybí záznamy
z počítače, nebyly předány rozpracované projekty. P. Pokorný přiznal, že počítač nechal
vymazat, protože tam nebylo nic důležitého. Starostka odpověděla, že v návaznosti
na oznámení Karlovarského kraje o dopravní obslužnosti pro příští rok by se mohla na tuto
situaci lépe připravit, pokud by měla e-mailovou zprávu, která byla poslána na e-mail
starosty. Konstatovala, že s předáním věcí jí pomáhá firma Lebeda a Vanke, protože neví, co
se ještě může stát.
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Zmínila např. kontrolu smluv a konkrétně uvedla smlouvu uzavřenou s p. 4* na převod domén,
přístupových údajů a hesla. Zeptala se p. Pokorného, proč s ní byla uzavřena smlouva až po
volbách. P. Pokorný o vysvětlení požádal V. Javůrkovou. Ta sdělila, že obci přišla
k proplacení faktura za spravování domény, a protože s dodavatelem na faktuře neměla obec
uzavřenou smlouvu, odmítla ji proplatit. V minulosti bývalý starosta uzavřel smlouvu na
správu webových stránek obce se společností Lithium, ale neuzavřel smlouvu na správu
domény, doména tedy sice byla spravovaná, ale bez uzavření smlouvy. Starostka se p.
Pokorného zeptala, proč hosting domény nezůstal u FORPSI, ale došlo k převodu na Lithium.
P. Pokorný uvedl, že to bylo z důvodu, aby se o všechno staral jeden subjekt – webové
stránky i webhosting. Starostka upozornila, že se u nich nalézají vstupní údaje a ty by podle ní
měly být na obci, proto se rozhodla změnit to.
Starostka informovala o provedení inventury majetku v pronajatém skladu Karlovarských
minerálních vod (dále jen KMV), obecní stodole a garáži, vyjmenovala zúčastněné zastupitele
pí Čáslavovou, p. Špeciána., p. Palečka a poprosila p. Špeciána, aby přítomné seznámil
s výsledky inventury.
P. Špecián konstatoval, že dělali inventuru na úřadě, kde našli zastaralé PC, které je potřeba
vyřadit a věnoval se věcem, které nedohledali. Jednalo se o fotoaparát NID3100, mobilní
telefon LGF60, hudební aparaturu Elektrosonik. V obecní garáži nenašli světelnou signalizaci
na rozmetadlo, rozmetadlo RNZ, lopatu za traktor univerzální, sekačku. V obecní stodole
našli lavice, zkontrolovali i lavice na hřišti a zjistili, že 2 mobilní lavice chybí. Sklad KMV
otevřel p. 5*, zde nenašli lajnovačku. P. Pateček doplnil, že nenašli mulčovací sadu k JD a
řetězy. P. Pokorný požádal o prostor, aby vše mohl dát do pořádku. Starostka konstatovala, že
majetek obce není v pořádku po stránce jeho údržby a uvedla bezútěšný stav uložení majetku
ve skladu KMV, kde je nepořádek, majetek obce je promíchán s věcmi p. Pokorného, p. 6*,
loutkového divadla a ptala se p. Pokorného, jak funguje smlouva s KMV a které prostory patří
jemu a které obci. P. Pokorný řekl, že ví o tom, že se musí věci přemístit, ale musejí mu
nechat prostor, aby to udělal. K prostorám, které má on pronajaté řekl, že se týkají míst, kde
jsou umístěny mrazáky, loutkové divadlo a místnost napravo. Starostka konstatovala, že
z pohledu od garážových vrat má p. Pokorný zadní část. P. Pokorný přisvědčil. Upozornila, že
garážová vrata nejsou uzamčená, a i když je tam ostraha, uskladněné věci nejsou levné a měly
by být uzamčeny. Starostka vyzvala p. Pokorného k vyslovení termínu, do kdy dodá chybějící
věci jako fotoaparát, hudební aparaturu, kroniku (která má být na úřadě už jen kvůli
dodržování GDPR) a další. P. Pokorný se nevyjádřil, proto starostka stanovila termín
30.11.2018 pro dodání aparatury a klíčků od vozu. Na otázku starostky, proč odevzdal jiný
mobil, p. Pokorný nedovedl odpovědět. Na dotaz starostky, kdy předá zbytek věcí p. Pokorný
odpověděl, že je předá 12.12.2018.
Starostka v krátkosti členy seznámila se způsobem úkolování prací p. 7*. Uvedla, že dříve p. 8*
čekal až ho starosta zavolá a zaúkoluje. Teď dostává úkoly na každý den a je kontrolován.
P. Pištej se ptal, proč se s právnickou firmou uzavírá smlouva. Starostka ho opravila s tím, že
zastupitelům dává na vědomí, že byly objednány právní služby a na to má nárok. Důvodem
bylo zjištění, že údaje v počítači starosty byly vymazány a z této příčiny by mohlo dojít
v budoucnu při řešení obecních záležitostí k nepříjemnostem, ale také proto, že nebyly
předány smlouvy a tam by se mohly vyskytnout skutečnosti, o kterých by mohla vzniknout
pochybnost. P. Pištej podotknul, že pokud starosta vše dohledá, předá a bude to v pořádku, je
to zbytečné a unáhlené. Starostka odpověděla, že jen chtěla dosáhnout bezchybného předání
všech věcí. Právní firmě zadala zaslat dopis p. Pokornému a provést revizi smlouvy s p. 9*.
4* - 9* Osobní údaj byl, v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadu Hory.
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Obě věci firma provedla a pokud bude vše ostatní v pořádku předáno, nebude už její služby
využívat. Do debaty se zapojil p. Pokorný, který poznamenal, že je zřejmě vše o pojmech,
jako příklad uvedl, že pod názvem lopata za traktor se jedná o lopatu za JD a ta je ve skladu
KMV.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí uzavření spolupráce s advokátní kanceláří
Lebeda Vanke, advokátní kancelář, se sídlem T.G.Masaryka 854/25, 360 01 Karlovy
Vary. Předmětem objednávky jsou právní služby při přebírání a seznamování se
s agendou úřadu a souvisejících právních úkonech.
Usnesení č. 94/11/2018 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Pokorný)

11) Různé
Starostka informovala o setkání starostů s hejtmankou v Bochově, pro zájmy obce byly
důležité 3 věci:
- podle nepodložených informací se spekulovalo o tom, že dálnice D6 bude
zpoplatněna. Pí hejtmanka tyto fámy vyvrátila a potvrdila, že dálnice zpoplatněna
nebude,
- zřízení letecké školy na letišti v K. Varech. Jednalo by se o civilní výcvik pilotů,
nejednalo by se o akrobatické létání. Jedná se o 10 letadel, 30 pilotů, s 3 vzlety za
hodinu, s dobou výcviku pondělí až pátek. Uvedla, že v pondělí přivezou 1 letadlo a
každý se může jít na letiště ve 13 hod. podívat. Na její dotaz, zda se provoz bude nějak
týkat Hor a kudy budou letadla létat, jí náměstek odpověděl, že budou létat hlavně na
jih a nesmí létat přes zástavbu.
- vypisování nových dotačních programů Karlovarským krajem.
Další informace se týkala pořádání Mikuláše dne 5.12. 2018, konání adventů každou neděli a
k rozsvícení vánočního stromu, který darovali manželé 10*, zdoben bude v sobotu, rozsvícen
bude v neděli.
Starostka informovala o nabídce p. 11* na spolupráci a slíbila, že se jeho podněty budou
zabývat.
12) Diskuse
V diskuzi vystoupil p. Pokorný s žádostí na p. Špeciána o vrácení 2 várnic na čaj, protože je
slíbil půjčit do Lokte. Starostka se zeptala, zda je pravda, co o várnicích řekl p. 12*, že várnice
dala pí. 13* obci. P. Pokorný to popřel a řekl, že to bylo pro něj, a tak je to i se stoly, co tam
jsou. Starostka se zeptala na slunečníky, p. Pokorný řekl, že jsou na něj psané, ale nejsou jeho,
jen se o ně stará.
P. Paleček měl dotaz, zda se do 12. 12. ještě sejdou ve skladu. P. Pokorným byl ujištěn, že
ano. P. Paleček řekl, že předpokládá, že při inventuře se u věcí, které nejsou konkrétně
označeny, doplní její označení.
10*-13* Osobní údaj byl, v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadu Hory.
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P. Paleček se ptal na valník od Loketských městských lesů. Starostka uvedla, že valník se 6
let nepoužíval a bylo by možné ho získat za 1 Kč, není na značkách a je potřeba základní
investice.
Pištej se zeptal na odmontování retardérů. Starostka odmontování retardérů firmou Flex
zdůvodnila zimní údržbou komunikace. Pokorný upozornil, že do děr po úchytech nateče
voda, která když zmrzne, bude trhat silnici.
Starostka se zeptala p. Pokorného, zda zajistí pro občany Hor vánoční stromky. P. Pokorný
sdělil, že je ochotný při získávání stromků pomoct – braly se na výsypce. Navrhnul, ať se
udělá průzkum, kolik je potřeba kusů. P. Paleček navrhnul, aby lidi byli včas upozorněni, že
stromky dostanou, aby si je nekupovali.
P. Patera p. Pokornému připomněl, že slíbil provést opravu silnice u domu p. 14* a dosud
nebylo uděláno, dokdy to bude hotové. P. Pokorný odpověděl, že na tuto otázku musí
odpovědět starostka. Podle něj na opravu může být použit recyklát. P. Patera požádal
starostku, aby se informovala na vodohospodářském sdružení, proč to není dodělané. Druhý
jeho dotaz se týkal opravy revizní šachty u jeho nemovitosti. Starostka slíbila, že se na věc
podívá.
Starostka požádala p. Pokorného o informaci k připojení p. 15* ke kanalizace. Jak jí p. 16* řekl,
bylo mu slíbeno připojení spádovou kanalizací k paneláku. P. Pokorný řekl, že až se bude
dělat větev, která bude pro p.p.č 7/1, tak se připojí. Starostka upozornila na další problém p.
17*
, a to s příjezdovou cestou a ptala se p. Pokorného v jaké fázi je to připraveno. P. Pokorný
sdělil, že je udělaný oddělovací plán.
Starostka se p. Pišteje ptala, jestli znají počet domácností připojených ke kanalizaci. P. Pištej
potvrdil, že evidence je a je schopný po odečtech (začátek prosince) předat obci seznam
připojených lidí.
P. Pokorný upozornil na potřebu provádění kontroly obcí na Loketské výsypce kvůli černým
skládkám a navrhnul, aby obec oslovila ředitelství silnic a dálnic s požadavkem zajištění
úklidu po firmě, která dělala oplocení D6.
13) Dopravní obslužnost MDH pro obec Hory
Starostka přítomné informovala o pracovní schůzce s náměstkem hejtmanky Karlovarského
kraje, jejíž náplní bylo řešení dopravní obslužnosti po 1.1.2019, kdy končí desetiletá smlouva
uzavřená s Dopravním podnikem Karlovy Vary na využívání linek MHD. Jak bylo zástupcem
kraje sděleno, podle nové legislativy kraj s dopravním podnikem už smlouvu uzavírat
nemůže. Dále starostka sdělila, že se na této schůzce dozvěděla, že na ukončení smlouvy na
dopravní obslužnost byli starostové upozorněni. V této souvislosti se ptala p. Pokorného, jestli
o tom ví. Jak dále uvedla, jedná se zrušení linky 16, což je školní spoj a náhradním řešením je
podle kraje buď využít dopravce, se kterými má kraj smlouvu podepsanou, ale protože se
jedná o meziměstského dopravce, nemohl by zajíždět do zastávek MHD, nebo uzavřít
smlouvu s dopravním podnikem a náklady na školní spoj by celé uhradila obec. Ptala se p.
Pokorného, proč se situace neřešila dřív, protože teď je na to málo času. P. Pokorný sdělil, že
to, že jízdné bude dražší, zaznělo od zástupce dopravního podniku v červenci nebo v srpnu,
ale o tom, že se bude rušit linka MHD, nebyla řeč. Dále zmínil, že od nového roku bude nový
spoj MHD do Lokte. Starostka upozornila, že od dopravního podniku tato zpráva přijít
nemohla, ale že zprávu poslal náměstek hejtmanky Karlovarského kraje spolu s plánem
dopravní obslužnosti na rok 2019, kde byla MHD už vyřazena a upozornění na zpracování
analýzy využívání spojů MHD, a to do e-mailové schránky starosty už v červnu 2018.
14* - 17* Osobní údaj byl, v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadu Hory.
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Na to p. Pokorný uvedl, že zástupce dopravního podniku mu řekl, že kraj nechce vydávat
peníze na dopravní obslužnost obcí. Starostka vysvětlila, že obec potřebuje zpracovat přehled
využívání spojů MHD a předložila návrh na průzkum používání autobusů. Na dotaz p. Pišteje,
co je linka 16 odpověděla, že se jedná o školní spoj. Vysvětlila, že linka 22 by měla být
zachována, ale v omezené míře, navíc je obec závislá na Jenišovu, který vyjednává
s chodovskými dopravci. Závislost na Jenišovu vysvětlila příkladem, že pokud Jenišov
nebude nějaké linky chtít a Hory ano, náklady na linku budou muset hradit jen Hory, kdežto
jinak se o náklady obce podělily. Proto ta analýza. Na dotaz p. Pišteje, kolik by se platilo za
linku 16, starostka odpověděla, že se jednalo o 6 spojů a platilo by se přibližně 100 000 Kč.
Starostka upozornila, že meziměstští dopravci nemohou zastavovat na zastávkách linek MHD,
ale ze strany kraje je dopravní obslužnost zajištěna. P. Pištej se ptal, zda dopravní podnik už
předložil nějakou nabídku. Starostka odpověděla, že ji zatím zpracovávají. P. Patera
poznamenal, že hodně lidí vozí děti autem. Starostka odpověděla, že i autobusem jezdí dost
dětí. Starostka shrnula danou situaci s dopravní obslužností linkami MHD následovně:
smlouva s dopravním podnikem není uzavřena, linka č. 16 se od nového roku ruší. Na závěr
starostka upozornila, že až od dopravního podniku obdrží nabídku, od obce Jenišov vyjádření
k jednotlivým linkám a od občanů vyplněné dotazníky, chtěla by se sejít na pracovním
zasedání k řešení situaci.
P. Paleček se zeptal, zda by se ušetřilo, pokud by se nějaké spoje linky 22 proškrtaly.
Starostka řekla, že se nejedná o rovnoměrnou náhradu jeden spoj za jiný spoj, ale rozhoduje
jeho využívanost. P. Paleček navrhnul, aby se v dotazníku zdůraznilo, že se jedná o školní
spoj a že staví u škol.
Zasedání ukončeno v 18:35 hod.
Zápis zpracován dne: 4.12.2018
Zapisovatelka: Věra Javůrková
Ověřovatelé zápisu:

…………………..….
Mgr. Petra Nezbedová

………………………..
Lucie Hostašová
starostka obce Hory

…………………….
Miroslav Pištej
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