USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,
které se konalo dne 16.6.2020 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) Středisko obchodu a služeb – Karlovy Vary Hory I - referendum
5) Záměr o prodeji části pozemku 12/1 a 172/2 v k.ú. Hory u Jenišova
6) Záměr o prodeji části pozemku 203/108 a 216/1 a 221/10 v k.ú. Hory u Jenišova
7) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
8) Kompostéry
9) Změna rozpočtu č. 4
10) Různé
11) Diskuse
12) Smlouva o poskytování právní pomoci
13) Poděkování starostce za boj s COVID-19
Bod 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 30/05/2020
Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program zasedání.
Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 31/05/2020
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo Mgr. Petru Nezbedovou a PhDr. Pavla Feigla
ověřovateli zápisu.
Bod 3) Kontrola plnění usnesení
Usnesení č. 32/05/2020
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne
27.4.2020.
Bod 4) Středisko obchodu a služeb – Karlovy Vary Hory I - referendum
Usnesení č. 33/05/2020
Zastupitelstvo obce Hory projednalo návrh všech členů zastupitelstva obce na konání
místního referenda v obci Hory, okres Karlovy Vary o umístění stavby s názvem
,,Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“ na pozemcích parcelní číslo 127/8,
220/1, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 229/10,
230/4, 230/5, 230/6, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/6, 231/7, 297, 414/2, 415/1, 417/2,
427/2, 427/3 v katastrálním území Hory u Jenišova a rozhodlo o konání místního
referenda v obci Hory, okres Karlovy Vary, o umístění stavby s názvem ,,Středisko
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obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“ na pozemcích parcelní číslo 127/8, 220/1,
223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 229/10, 230/4,
230/5, 230/6, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/6, 231/7, 297, 414/2, 415/1, 417/2, 427/2, 427/3
v katastrálním území Hory u Jenišova dne 23.7.2020 s tím, že otázkou navrženou
v místním referendu je Souhlasíte s umístěním a výstavbou stavby s názvem ,,Středisko
obchodu a služeb Karlovy Vary – Hory I“ na pozemcích parcelní číslo 127/8, 220/1,
223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 229/10, 230/4,
230/5, 230/6, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/6, 231/7, 297, 414/2, 415/1, 417/2, 427/2, 427/3
v katastrálním území Hory u Jenišova?, přičemž
a) referendum se bude konat v obci Hory, správní území obce Hory, okres Karlovy
Vary,
b) hlasovací místnost je v sídle Obecního úřadu Hory čp. 47 a hlasování bude umožněno
v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. dne 23.7.2020,
c) právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit
do zastupitelstva obce Hory podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "oprávněná osoba"). Oprávněnou osobou je občan obce za předpokladu, že jde
o státního občana České republiky nebo má státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni hlasovat na území České republiky,
d) překážkou, pro kterou se oprávněná osoba nemůže zúčastnit hlasování v místním
referendu, je omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby
nebo výkonu trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním úkonům, omezení
osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním referendu plnění
povinností z této služby vyplývajících.
e) důvodem návrhu je zjištění postoje a přístupu občanů obce Hory k navrhované
zamýšlené výstavbě pro účely zaujetí dalšího přístupu a postupu orgánů obce Hory
vůči správním a stavebním úřadu v této záležitosti,
f) odhadované náklady spojené s provedením tohoto místního referenda budou činit
předpokládaně 5.634 Kč, které budou hrazeny z rozpočtu obce Hory,
g) náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu se
nepřepokládají žádné, jelikož realizace kladného či záporného rozhodnutí
v referendu není spojeno s žádným finančním výdajem a jde pouze o vyjádření
postojů občanů obce Hory k zamýšlené výstavbě.
Bod 6) Záměr o prodeji části pozemku 203/108 a 216/1 a 221/10 v k.ú. Hory u Jenišova
Usnesení č. 34/05/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 203/108 (orná
půda) o výměře 10 m2 v k.ú. Hory u Jenišova.
Usnesení č. 35/05/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 216/1 (ostatní
plocha) o výměře 46 m2 v k.ú. Hory u Jenišova.
Usnesení č. 36/05/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 221/10 (trvalý
travní porost) o výměře 26 m2 v k.ú. Hory u Jenišova.
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Bod 7) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
Usnesení č. 37/05/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 500 Kč a pověřuje starostku podepsáním darovací
smlouvy.
Bod 8) Kompostéry
Usnesení č. 38/05/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nákup 12 ks kompostérů v celkové výši 20 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje darování kompostérů občanům a pověřuje starostku
podepsáním darovacích smluv s jednotlivými žadateli o kompostér.
Bod 9) Změna rozpočtu č. 4
Usnesení č. 39/05/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 4, kterou se výše rozpočtových
příjmů, výdajů ani financování nemění. Příjmy jsou 4 468 800 Kč, výdaje 6 821 908 Kč
a financování 2 353 108 Kč.
Bod 12) Smlouva o poskytování právní pomoci
Usnesení č. 40/05/2020
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí právní pomoci
s JUDr. Janou Wenigovou, se sídlem Jateční 2121/6, 360 01 Karlovy Vary, IČO:
40485854 na dobu určitou do 31.12.2020 za měsíční paušální odměnu 15 000 Kč + DPH
a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.

Lucie Hostašová
starostka obce Hory

Karel Špecián
místostarosta obce Hory

Vyvěšeno: 22.6.2020
Sejmuto: 7.7.2020
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