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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 25.6.2018 

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

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      6 

Omluven:     1 (p. Hostašová) 

 

 

Program:   

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Středisko obchodu a služeb  

5) Příkazní smlouva – zajištění pověřence 

6) Víceúčelové hřiště 

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

         Krajskému úřadu Karlovarského kraje 

8) Linka bezpečí 

9) Smlouva o zřízení věcného břemena na p.p.č. 203/2, 203/120 a 216/3 v k.ú. 

         Hory u Jenišova 

10) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění 

          stavby na p.p.č. 100/14 v k.ú. Hory u Jenišova 

11) Nákup přívěsu na převoz lavic od Loketských městských lesů 

12) Změna rozpočtu č. 4 

13) Různé 

14) Diskuse 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený upravený program. 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 47/06/2018 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo p. Milana Nezbedu a p. Karla Špeciána ověřovateli 

zápisu. 
 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 48/06/2018 

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

28.5.2018. 
 

Bod 4) Středisko obchodu a služeb – změna územního rozhodnutí 

Usnesení č. 49/06/2018 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci 

pro změnu územního rozhodnutí „Střediska obchodu a služeb – Hory I“.  
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Bod 5) Příkazní smlouva – zajištění pověřence 

Usnesení č. 50/06/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění funkce 

pověřence pro ochranu osobních údajů se společností ABRI, s.r.o., Ondříčkova 537, 356 

01 Sokolov na dobu neurčitou za cenu 1 000 Kč bez DPH měsíčně a pověřuje starostu 

jejím podepsáním.   
 

Bod 7) Připojení se k žalobě podané spol. Karlovarské minerální vody proti Krajskému 

úřadu Karlovarského kraje 

Usnesení č. 51/06/2018 

Zastupitelstvo obce Hory souhlasí s připojením se k žalobě společnosti Karlovarské 

minerální vody a.s. proti Krajskému úřadu Karlovarského kraje a schvaluje udělení 

plné moci advokátovi JUDr. Luboši Průšovi, ČAK 16 629, se sídlem třída Národní 

svobody 32/11, 397 01 Písek, aby obec zastupoval v právních věcech při řízení o správní 

žalobě podané žalobcem Karlovarské minerální vody, a.s. proti rozhodnutí Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. 
 

Bod 9) Smlouva o zřízení věcného břemena na p.p.č. 203/2, 203/120 a 216/3 v k.ú. Hory 

u Jenišova 

Usnesení č. 52 /06/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 

IV-12-0011353/01 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 10) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění 

stavby na p.p.č. 100/14 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 53/06/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0013246/VB1 pro p.p.č. 

100/14 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 11) Nákup přívěsu na převoz lavic od Loketských městských lesů 

Usnesení č. 54/06/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nákup přívěsu za traktor od společnosti Loketské 

městské lesy s.r.o., Dvory 31, 357 33 Loket za cenu 24 200 Kč.  
 

Bod 12) Změna rozpočtu č. 4 

Usnesení č. 55/06/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 4, kterou se výše příjmů, výdajů 

ani financování nemění.  
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    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 27.6.2018 

Sejmuto: 13.7.2018 


