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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,  

které se konalo dne 12.6.2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hory 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:   5 

Přítomno:       4 

Omluven:      1 (p. Špecián) 

 

 

Program: 

1) Schválení programu  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Informace vedení obce o významných jednáních a dění v obci 

5) Revokace usnesení č. 54/06/2018  

6) Revokace usnesení č. 21/02/2017 

7) Rozpočtové opatření č. 4 a 5 

8) Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) se společností ČEZ 

Distribuce, a.s.  

9) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

10) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Hory, člena 

Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní 

vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c/ stanov VSOZČ 

11) Zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek PE 40, Hory U Výsypek 

12) Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s. 

13) Záměr pronájmu pozemku p.č. 100/23 v k.ú. Hory u Jenišova 

14) Záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

15) Právní služby pro občany 

16) Kronika 

17) Pořizování audio, videozáznam 

18) Námitky k zápisům ze zasedání zastupitelstva a stížnosti 

19) Různé  

20) Diskuse  

21) Volba předsedy finančního výboru 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program. 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 35/06/2019 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo Mgr. Petru Nezbedovou a p. Jana Palečka ověřovateli 

zápisu. 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 36/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 2.4. a 

10.4.2019. 
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Bod 4) Informace vedení obce o významných jednáních a dění v obci 

Usnesení č. 37/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí informace vedení obce o významných 

jednáních a dění v obci.  

 

Bod 5) Revokace usnesení č. 54/06/2018  

Usnesení č. 38/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 54/06/2018. 

 

Bod 6) Revokace usnesení č. 21/02/2017 

Usnesení č. 39/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 21/02/2017. 

 

Bod 7) Rozpočtové opatření č. 4 a 5 

Usnesení č. 40/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočtové 

příjmy zvyšují na 3 902 400 Kč, výdaje se zvyšují na 6 663 051 Kč a financování se 

snižuje na 2 760 651 Kč. 

 

Usnesení č. 41/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočtové 

příjmy snižují na 3 883 985 Kč, výdaje se zvyšují na 6 673 636 Kč a financování se 

zvyšuje na 2 789 651 Kč. 

 

Bod 8) Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) se společností ČEZ 

Distribuce, a.s.  

Usnesení č. 42/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí 

smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

0,4kV (NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje 

starostku jeho podepsáním. 

 

Bod 9) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

Usnesení č. 43/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na účel Nové veřejné osvětlení ve výši 222 590Kč 

a pověřuje starostku jejím podepsáním.  

 

Bod 10) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Hory, člena 

Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní 

vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c/ stanov VSOZČ 

Usnesení č. 44/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu obce Hory, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních 

Čech, na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c/ stanov 

VSOZČ, Studentská 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary na realizaci investiční akce 

„Hory, U výsypek – vodovod a kanalizace“ ve výši 150 000 Kč a pověřuje starostku 

jejím podepsáním.  
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Bod 11) Zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek PE 40, Hory U Výsypek 

Usnesení č. 45/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek PE 

40, Hory U Výsypek společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 

328/64, 360 07 Karlovy Vary ve výši 92 197Kč bez DPH. 

 

Bod 12) Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s. 

Usnesení č. 46/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje příspěvek společnosti Linka bezpečí, z.s. Ústavní 95, 

181 02 Praha 8 ve výši 500 Kč.  

 

Bod 13) Záměr pronájmu pozemku p.č. 100/23 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 47/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o dlouhodobém pronájmu 

p.p.č.100/23 (trvalý travní porost) o výměře 155 m2 v k.ú. Hory u Jenišova. 

 

Bod 14) Záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 48/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části p.p.č.494/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 2 254 m2 v k.ú. Hory u Jenišova. 

 

Bod 15) Právní služby pro občany 

Usnesení č. 49/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zajištění právních služeb pro občany až na 2 hodiny 

v měsíci a právní služby pro obec Hory za měsíční paušál 6 655Kč včetně DPH 

s advokátkou Mgr. Janou Suchou, T.G. Masaryka 42, 360 01 Karlovy Vary na dobu 

určitou do 31.12.2019 a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.  

 

Bod 16) Kronika 

Usnesení č. 50/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyplacení odměny ve výši 12 000 Kč kronikářce paní 
1
*,za zpracovaný rok 2018. 

 

Bod 17) Pořizování audio, videozáznam 

Bez usnesení 

 

Bod 18) Námitky k zápisům ze zasedání zastupitelstva a stížnosti 

1. Námitka proti zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.1.2019, č.j. 241/19 

Bez usnesení 

 

2. Námitka proti zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 2.4.2019, č.j. 242/19 

Bez usnesení 

 

3. Porušení oznamovací povinnosti dle § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

Usnesení č. 51/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory shledalo stížnost na porušení oznamovací povinnosti dle § 83 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jako nedůvodnou. 

 

                                                           
1 * Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v 
platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadě Hory. 
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4. Stížnost na opakované neposkytnutí kopie ze zasedání zastupitelstva 

Bez usnesení 

 

5. Stížnost na nesprávný postup projednání námitek, nedostačující a zmatečný zápis 

a chybně formulované usnesení v návrhu zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 

26.2.2019. 

Usnesení č. 52/06 /2019 
Zastupitelstvo obce Hory shledalo stížnost v příloze č. 5 jako nedůvodnou. 

 

6. Stížnost na postupy v souvislosti s ověřováním zápisu ze zasedání zastupitelstva 

ze dne 26.2.2019, chybný proces projednávání námitek a jejich následný 

nesprávný zápis v záznamu ze zasedání ZO 

Usnesení č. 53/06 /2019  
Zastupitelstvo obce Hory shledalo stížnost na postupy ověřování zápisu ze zasedání 

zastupitelstva ze dne 26.2.2019, viz příloha č. 6, jako nedůvodnou. 

Usnesení č. 54/06 /2019 
Zastupitelstvo obce Hory shledalo stížnost na chybný proces projednávání námitek 

na zasedání zastupitelstva dne 2.4.2019 a jejich nesprávný zápis, viz příloha č. 6, jako 

nedůvodnou. 

 

Bod 21) Volba předsedy finančního výboru 

Usnesení č. 55/06 /2019 

Zastupitelstvo obce Hory odvolává člena finančního výboru Mgr. Petru Nezbedovou 

a zároveň volí člena finančního výboru PhDr. Pavla Feigla a předsedu finančního 

výboru Mgr. Petru Nezbedovou. 

 

 

 

 

 

   Lucie Hostašová              Karel Špecián 

starostka obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 18.6.2019 

Sejmuto: 3.7.2019 


