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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 14.5.2018 

od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      5 

Omluven:     2 (p. Nezbeda, p. Hostašová) 

 

 

Program:   

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12- 0003624/VB/001 - ČEZ 

         pro p.p.č. 7/15 

5) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-  02012038/VB/001 - ČEZ 

         pro p.p.č. 105/5 

6) Návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení el. zařízení k 

         distribuční soustavě – pro p.p.č. 100/13-24 

7) Veřejné osvětlení na p.p.č. 114 a u č.p. 1 

8) Připojení se k žalobě podané spol. Karlovarské minerální vody proti 

         Krajskému úřadu Karlovarského kraje 

9) Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období 

10) Změna Územního plánu obce Hory – Energo Holoubek (TRUCK 

         CENTRUM) 

11) Oprava herních prvků na dětském hřišti 

12) Nabídka právních služeb pro občany 

13) Veřejná WiFi síť – nabídka firmy Wavenet 

14) Centrální bezdrátový rozhlas – nabídka spol. SOVT RADIO 

15) Úpravy návrhu nového Územního plánu obce Hory dle připomínek 

16) Novela stavebního zákona o zveřejňování územně plánovací dokumentace 

17) Nákup souprav stolů s lavicemi 

18) Informace k opravám komunikací – Vodárny a kanalizace K. Vary, a.s. 

19) Nová žádost o dotaci na kompostéry pro občany (Mikroregion Sokolov-

         východ) 

20) Návrh na pojmenování ulic 

21) Nákup přívěsu na převoz lavic od Loketských městských lesů 

22) Žádost o přeložení lampy veřejného osvětlení 

23) Různé 

24) Diskuse 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený rozšířený program. 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 25/05//2018 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo p. Miroslava Pišteje a p. Karla Špeciána ověřovateli 

zápisu. 
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Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 26/05/2018 

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

26.3.2018. 

 

Bod 4) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12- 0003624/VB/001 - ČEZ 

 pro p.p.č. 7/15 

Usnesení č. 27/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IP-12-0003624/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč a pověřuje starostu jejím podepsáním.  

 

 

Bod 5) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12- 02012038/VB/001 - ČEZ 

pro p.p.č. 105/5 

Usnesení č. 28/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IP-12-02012038/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 

Děčín za jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostu jejím 

podepsáním.  

 

 

Bod 6) Návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení el. zařízení k distribuční 

soustavě – pro p.p.č. 100/13-24 

Usnesení č. 29 /05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení 

odběrných elektronických zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121390138 

se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za 112 500 Kč 

a pověřuje starostu jejím podepsáním.   

 

Bod 7) Veřejné osvětlení na p.p.č. 114 a u č.p. 1 

Usnesení č. 30/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce prověřením možnosti umístění 

veřejného osvětlení u domu č.p. 1. 

 

Bod 9) Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období 

Usnesení č. 31/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory stanovuje v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení) pro další volební období počet členů zastupitelstva obce 

Hory na 7. 

 

Bod 11) Oprava herních prvků na dětském hřišti 

Usnesení č. 32/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje opravu dle předložené nabídky firmy Sportis K. 

Vary s.r.o., Fűgnerova 3, 360 01 Karlovy Vary za cenu 54 316,96 Kč s DPH. 
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Bod 12) Nabídka právních služeb pro občany 

Usnesení č. 33/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu jednáním s Mgr. Janou Suchou a předložení 

její cenové nabídky. 

 

Bod 13) Veřejná WiFi síť – nabídka firmy Wavenet 

Usnesení č. 34/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nabídku společnosti Wavenet na bezplatné 

poskytnutí Wi-Fi připojení.   

 

Bod 14) Centrální bezdrátový rozhlas – nabídka spol. SOVT RADIO 

Usnesení č. 35/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pořízení centrálního bezdrátového rozhlasu 

a pověřuje starostu zajištěním dvou až tří nabídek. 

 

Bod 15) Úpravy návrhu nového Územního plánu obce Hory dle připomínek 

Usnesení č. 36/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje návrh nového územního plánu dle připomínek. 

 

Bod 17) Nákup souprav stolů s lavicemi 

Usnesení č. 37/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nákup 5 ks stolů s lavicemi a pověřuje starostu 

zajištěním nabídek. 

 

Bod 19) Nová žádost o dotaci na kompostéry pro občany (Mikroregion Sokolov- východ) 

Usnesení č. 38/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje přihlášení se k novému dotačnímu titulu na pořízení 

kompostérů v počtu 50 ks společně s ostatními obcemi Mikroregionu Sokolov – východ. 

 

Bod 20) Návrh na pojmenování ulic 

Usnesení č. 39/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pojmenování ulic a pověřuje starostu předložením 

návrhu. 

 

Bod 21) Nákup přívěsu na převoz lavic od Loketských městských lesů 

Usnesení č. 40/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu jednáním ohledně nákupu vozu za traktor. 

 

 

Bod 22) Žádost o přeložení lampy veřejného osvětlení 

Usnesení č. 41/05/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje přemístění lampy veřejného osvětlení u pozemku 

č. 203/35 dle požadavku. 
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    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 17.5.2018 

Sejmuto: 4.6.2018 


