USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,
které se konalo dne 27.1.2020 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hory
Celkový počet členů zastupitelstva: 5
Přítomno:
5
Omluven:
0

Program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Stanovy Mikroregionu Sokolov – východ
5) Zakladatelská smlouva svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ
6) Rozdělení pozemku p.č. 205/6 v k.ú. Hory u Jenišova
7) Připojení pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Hory u Jenišova ke komunikaci p.p.č. 172/2 v k.ú.
Hory u Jenišova
8) Pozemek p.č. 100/1 v k.ú. Hory u Jenišova
9) Žádost o dotaci na projekt „Workoutové hřiště – Hory“
10) Žádost o dotaci na projekt „Kontejnerová stání – Hory“
11) Vítání občánků
12) Různé
13) Diskuse
14) Přípojky tlakové kanalizace k č.p. 135 a 32

Bod 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 01/01/2020
Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program zasedání.
Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 02/01/2020
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo PhDr. Pavla Feigla a p. Jana Palečka ověřovateli
zápisu.
Bod 3) Kontrola plnění usnesení
Usnesení č. 03/01/2020
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne
11.12.2019.
Bod 4) Stanovy Mikroregionu Sokolov – východ
Usnesení č. 04/01/2020
Zastupitelstvo obce Hory projednalo a schválilo změnu stanov svazku obcí
„Mikroregion Sokolov – východ“ v úplném znění, které bylo schválené radou
„Mikroregionu Sokolov – východ“ dne 10.12.2019.
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Bod 5) Zakladatelská smlouva svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ
Usnesení č. 05/01/2020
Zastupitelstvo obce Hory projednalo a schválilo novou zakladatelskou smlouvu svazku
obcí „Mikroregion Sokolov – východ“, která byla schválená radou „Mikroregionu
Sokolov – východ“ dne 10.12.2019 a kterou do „Mikroregionu Sokolov – východ“
přistupuje obec Těšovice.
Bod 6) Rozdělení pozemku p.č. 205/6 v k.ú. Hory u Jenišova
Usnesení č. 06/01/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje rozdělení pozemku p.č. 205/6 (orná půda) v k.ú.
Hory u Jenišova na pozemky p.č. 205/54 o výměře 805 m2. p.č. 205/55 o výměře 829 m2,
p.č. 205/56 o výměře 838 m2, p.č. 205/57 o výměře 842 m2, p.č. 205/58 o výměře 1 299
m2, p.č. 205/62 o výměře 1 800 m2.
Bod 7) Připojení pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Hory u Jenišova ke komunikaci p.p.č. 172/2
v k.ú. Hory u Jenišova
Usnesení č. 07/01/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje připojení pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Hory u Jenišova
na komunikaci na p.p.č. 172/2 v k.ú. Hory u Jenišova dle předložené situace viz příloha
č. 1.
Bod 9) Žádost o dotaci na projekt „Workoutové hřiště – Hory“
Usnesení č. 08/01/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podat žádost o dotaci Ministerstvu pro místní
rozvoj, výzva „Podpora budování a obnovy aktivního a pasivního odpočinku“ na akci
"Workoutové hřiště – Hory“.
Bod 10) Žádost o dotaci na projekt „Kontejnerová stání – Hory“
Usnesení č. 09/01/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podat žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského
kraje v rámci „Programu obnovy venkova“ na projekt „Kontejnerová stání – Hory“.
Bod 11) Vítání občánků
Usnesení č. 10/01/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zavedení společenského obřadu vítání občánků
s konáním obřadu minimálně jednou ročně podle počtu narozených dětí a s předáním
věcných darů dětem a jejich rodičům.
Bod 14) Přípojky tlakové kanalizace k č.p. 135 a 32
Usnesení č. 11/01/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pořízení projektové dokumentace, geodetické
zaměření a inženýrskou činnost pro územní řízení pro přípojky tlakové kanalizace
pro č.p. 135 a č.p. 32 Ing. Petrou Neubauerovou, Rohová 552/9, 360 05 Karlovy Vary,
IČ:71906452 za cenu 18 000 Kč bez DPH.

Lucie Hostašová
starostka obce Hory
Vyvěšeno: 28.1.2020

Karel Špecián
místostarosta obce Hory
Sejmuto:12.2.2020
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