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Usnesení 
 

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) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně 

         plánovací dokumentace 

5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

         stavby číslo IV-12-0013703/VB1, čp. 66 

6) Stížnost na dopravní situaci v nové zástavbě  

7) Analýza vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro obec Hory 

8) Inventarizace majetku a závazků za rok 2018 

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 

10) Informace o chodu obce a obecního úřadu 

11) Různé 

12) Diskuse 

13) Dopravní obslužnost MDH pro obec Hory 

 

Bod 1) Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo program. 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 89/11/2018 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo pí Petru Nezbedovou a p. Miroslava Pišteje ověřovateli 

zápisu. 
 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 90/11/2018 

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

24.9.2018 a 5.11.2018. 

 

Bod 4) určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně 

plánovací dokumentace 

Usnesení č. 91/11/2018 

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. 
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Bod 5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby číslo IV-12-0013703/VB1, čp.66 

Usnesení č. 92/11/2018 

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.  

 

Bod 6) Stížnost na dopravní situaci v nové zástavbě 

Bez usnesení 

 

Bod 7) Analýza vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro obec Hory 

Bez usnesení 

 

Bod 8) Inventarizace majetku a závazků za rok 2018      

Usnesení č. 93/11/2018 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí jmenování inventarizační komise ve složení 

Mgr. Petra Nezbedová, Lucie Hostašová, Věra Javůrková a Plán inventur na rok 2018. 

 

Bod 9 ) Závěrečná kontrolní prohlídka výstavby komunikace a inženýrských sítí pro RD 

– VH část poz. 12/1, 12/4, 202/1, 202/3 v katastrálním území Hory u Jenišova 

Bez usnesení 

 

Bod 10) Informace o chodu obce a obecního úřadu 

Usnesení č. 94/11/2018 

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.  

 

Bod 11) Různé 

 Bez usnesení 

 

Bod 12) Diskuze 

Bez usnesení 

 

Bod 13) Dopravní obslužnost MDH pro obec Hory 

Bez usnesení 

 
 

    Lucie Hostašová              Karel Špecián 

starostka obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

Vyvěšeno: 29.11.2018 

Sejmuto: 14.12.2018 


