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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,  

které se konalo dne 23.9.2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hory 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:   5 

Přítomno:       4 

Omluven:      1 (PhDr. Feigl) 

 

Program: 

1) Schválení programu  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Přílohy č. 1-5 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v přepravě cestujících  

5) Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení dle žádosti ČEZ Distribuce, a.s. 

6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IV-12-0015046/VB01 

7) Rozpočtové opatření č. 7 

8) Změna rozpočtu č. 8 

9) Pronájem pozemku 100/23 v k.ú. Hory u Jenišova 

10) Prodej části pozemku 494/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

11) Obecně závazná vyhláška obce Hory o poplatku za komunální odpad 

12) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Hory 

13) Příspěvek obci Bublava 

14) Různé  

15) Diskuse  

16) Stížnost 

17) Návrh rozdělení parcel na p.p.č. 205/6 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program. 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 60/09/2019 

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

zápisu. 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 61/09/2019 

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

1.7.2019. 

 

Bod 4) Přílohy č. 1-5 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v přepravě cestujících  

Usnesení č. 62/09/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje přílohy č. 1-5 ke Smlouvě o závazku veřejné služby 

v přepravě cestujících se společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 

360 09 Karlovy Vary a pověřuje starostku jejich podepsáním.  
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Bod 5) Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení dle žádosti ČEZ Distribuce, 

a.s. 

Usnesení č. 63/09/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení 

dle žádosti o připojení č. 4121275501 se společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 

405 02 Děčín a pověřuje starostku jeho podepsáním. 

 

Bod 6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-0015046/VB01 

Usnesení č. 64/09/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015046/VB01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín za jednorázovou úhradu 10 000 Kč a pověřuje starostku 

jejím podepsáním. 

 

Bod 7) Rozpočtové opatření č. 7 

Usnesení č. 65/09/2019 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočtové 

příjmy zvyšují na 4 151 575 Kč, výdaje se zvyšují na 6 674 136 Kč a financování se 

snižuje na 2 522 561 Kč. 
 

Bod 8) Změna rozpočtu č. 8 

Usnesení č. 66/09/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 8, kterou rozpočtové příjmy 

zůstávají ve výši 4 151 575 Kč, výdaje se nemění a činí 6 674 136 Kč, financování zůstává 

ve výši 2 522 561 Kč. 
 

Bod 9) Pronájem pozemku 100/23 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 67/09/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pronájem pozemku p.č.100/23 v k.ú. Hory 

u Jenišova 1* za cenu 310 Kč/rok dle Zásad při nakládaní s obecním majetkem – 

pozemky v k.ú. Hory u Jenišova odst. 4, písm. a) na dobu neurčitou a pověřuje starostku 

podepsáním pachtovní smlouvy. 

 

Bod 10) Prodej části pozemku 494/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 68/09/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Hory 

u Jenišova o výměře 2254 m2 2
* za cenu dle znaleckého posudku tj. 112 700 Kč 

a pověřuje starostku podepsáním kupní smlouvy.   

 

Bod 11) Obecně závazná vyhláška obce Hory o poplatku za komunální odpad 

Usnesení č. 69/09/2019 

Zastupitelstvo obce Hory vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2019 o poplatku 

za komunální odpad podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích. 

 

 
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. 

 
2 * 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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Bod 12) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 

se stavebním odpadem na území obce Hory 

Usnesení č. 70/09/2019 

Zastupitelstvo obce Hory Zastupitelstvo obce Hory vydává Obecně závaznou vyhlášku 

č. 02/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Hory podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích. 

 

Bod 16) Stížnost  

Usnesení č. 71/09/2019 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostku jednáním s  3* a vznesení dotazu 

na vodohospodářské sdružení ohledně připojení dotčených objektů. 

 

 

 

 

 

 
 

   Lucie Hostašová              Karel Špecián 

starostka obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 27.9.2019 

Sejmuto: 14.10.2019 

 
3 * 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. 

 


