
Stránka 1 z 4 

 

USNESENÍ 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,  

které se konalo dne 27.4.2020 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) Projektová dokumentace na kanalizační přípojky k čp. 32, 135  

5) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-0006456/VB/003 ČEZ 

Distribuce, a.s. 

6) Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 

k distribuční soustavě číslo 20_SOBS01_4121620021 

7) Návratná finanční výpomoc Mikroregion Sokolov-východ  

8) Mimořádný členský příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 

9) Smlouvy o výpůjčce a následném darování – v rámci projektu „Mikroregion Sokolov – 

východ kompostuje“   

10) Změna rozpočtu č. 1, 2 a 3 

11) Závěrečný účet za rok 2019 

12) Účetní závěrka za rok 2019 

13) Přílohy č. 1-5 ke smlouvě o závazku veřejné služby v přepravě cestujících 

14) Smlouva o právu k provedení stavby k ppč. 8/3  

15) Záměr o prodeji části pozemku 12/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

16) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0016391/VB1 

17) Žádost o snížení nájemného – Czech Outdoor s.r.o. 

18) Žádost o vyjádření k záměru připojení stavebních parcel číslo 205/11-15 

19) Stížnost  

20) Různé  

21) Diskuse  

22) Podnájemní smlouva – Loketské městské lesy s.r.o. 

23) Zařazení území obce do území působnosti MAS 

24)  Informace o stavu v obci od vyhlášení nouzového stavu 

 

Bod 1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

Usnesení č. 12/04/2020  

Zastupitelstvo obce schválilo upravený program zasedání. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 13/04/2020  

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

zápisu. 



Stránka 2 z 4 

 

 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 14/04/2020  

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

27.1.2020. 

 

Bod 4) Projektová dokumentace na kanalizační přípojky k č.p. 32, 135   

Usnesení č. 15/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uhrazení nákladů za projektovou dokumentaci 

kanalizačních přípojek k č.p. 32 a 135 zpracovanou pro územní souhlas v plné výši 

z rozpočtu obce a její darování vlastníkům uvedených nemovitostí. 
 

Bod 5) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-0006456/VB/003 ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 16/04/2020          

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

služebnosti č. IE-12-0006456/VB/003 se společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 

405 02 Děčín za jednorázovou úhradu 20 000 Kč a pověřuje starostku jejím podepsáním. 

 

Bod 7) Návratná finanční výpomoc Mikroregion Sokolov-východ  

Usnesení č. 17/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

návratné neinvestiční finanční výpomoci ve výši 255.258Kč účelově určené 

na předfinancování projektu „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“ 

č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008559 do 30.6.2021 se svazkem obcí „Mikroregion 

Sokolov – východ“, se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí a pověřuje 

starostku podepsáním smlouvy.  

 

Bod 8) Mimořádný členský příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 

Usnesení č. 18/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí mimořádného neinvestičního příspěvku 

na spolufinancování projektu „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“ 

č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008559“ ve výši 65.750 Kč svazku obcí „Mikroregion 

Sokolov – východ“, se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí. 

 

Bod 9) Smlouvy o výpůjčce a následném darování – v rámci projektu „Mikroregion 

Sokolov – východ kompostuje“   

Usnesení č. 19/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce a následném darování 

50 ks domácích kompostérů pořízených v rámci podpory v Operačním programu 

životní prostředí 2014-2020, projekt: „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“ 

č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008559 za účelem bezplatného poskytnutí občanům 

na dobu určitou do 1.11.2025 se svazkem obcí „Mikroregion Sokolov – východ“, 

se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí. 

 

Usnesení č. 20/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce a následném darování 

mezi obcí a občany obce Hory, kterým bude poskytnutý zahradní kompostér, pořízený 

v rámci podpory v Operačním programu životní prostředí 2014-2020, projekt: 
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„Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“ č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008559 

na dobu určitou do 1.11.2025.  

 

Bod 10) Změna rozpočtu č. 1, 2 a 3 

Usnesení č. 21/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 1, kterou se rozpočtové 

příjmy zvyšují na 4 401 300 Kč, výdaje zůstávají ve výši 6 500 900 Kč a financování se 

snižuje na 2 099 600 Kč. 

 

Usnesení č. 22/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 2, kterou se rozpočtové 

příjmy zvyšují na 4 468 800 Kč, výdaje zůstávají ve výši 6 500 900 Kč a financování se 

snižuje na 2 032 100 Kč. 

 

Usnesení č. 23/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 3, kterou se rozpočtové příjmy 

nemění a zůstávají ve výši 4 468 800, výdaje se navyšují na 6 821 908 Kč a financování se 

zvyšuje na 2 353 108 Kč. 

 

Bod 11) Závěrečný účet za rok 2019 

Usnesení č. 24/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory projednalo Závěrečný účet obce Hory za rok 2019 včetně 

zprávy o přezkoumání hospodaření obce za uvedený rok a souhlasí s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad. 

 

Bod 12) Účetní závěrka za rok 2019 

Usnesení č. 25/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje účetní závěrku za rok 2019.  

Zastupitelstvo obce Hory nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu 

předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.  

 

Bod 13) Přílohy č. 1-5 ke smlouvě o závazku veřejné služby v přepravě cestujících 

Usnesení č. 26/04/2020 

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

v přepravě cestujících na rok 2020 ve výši 459 000 Kč se společností Dopravní podnik 

Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 360 09 Karlovy Vary a pověřuje starostku jejich 

podepsáním.  

 

Bod 14) Smlouva o právu k provedení stavby k ppč. 8/3  

Usnesení č. 27/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby 

k p.p.č. 8/3 v k.ú. Hory u Jenišova s panem Ing. Janem Klučkou, Konečná 904/4 Rybáře, 

360 05 Karlovy Vary a paní Radkou Klučkovou, Masarykova 771, 363 01 Ostrov 

a pověřuje starostku jejím podepsáním.  
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Bod 16) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0016391/V 

Usnesení č. 28/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0016391/VB1 se 

společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín za jednorázovou úhradu 

10 000 Kč a pověřuje starostku jejím podepsáním. 

 

Bod 22) Podnájemní smlouva – Loketské městské lesy s.r.o.    

Usnesení č. 29/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření podnájemní smlouvy č. 24032020 v celkové 

výši 1 Kč se společností Loketské městské lesy s.r.o. se sídlem Dvory 31, 357 33 Loket 

na dobu určitou do 31.12.2020 a pověřuje starostku jejím podepsáním.  

           

 

Bod 23) Zařazení území obce do území působnosti MAS 

Usnesení č. 30/04/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS 

Sokolovsko o.p.s. na programové období 2021 – 27.  

 

 

 

 

 

  Lucie Hostašová              Karel Špecián 

starostka obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

Vyvěšeno: 30.4.2020   

Sejmuto: 15.5.2020 


