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USNESENÍ 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,  

které se konalo dne 7.9.2020 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hory 

 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  5 

Přítomno:      4 

Omluven:     1 (Mgr. Nezbedová) 

 

Program: 

1) Zahájení  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Řád veřejného pohřebiště 

5) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě -Vodohospodářské sdružení obcí 

západních Čech 

6) Prodej části pozemku p.č. 203/108, p.č. 216/1 a p.č. 221/10 v k.ú. Hory u Jenišova 

7) Obecně závazná vyhláška obce Hory č. 1/2020, o místním poplatku ze psů 

8) Záměr o prodeji části pozemku p.č. 12/1, p.č. 172/2 v k.ú. Hory u Jenišova 

9) Záměr o prodeji části pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

10) Různé  

11) Diskuse  

12) Rozpočtové opatření č. 7 

13) Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení dle žádosti č. 4121691277 

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

 

 

Bod 1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

Usnesení č. 48/09/2020  

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program zasedání. 

Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 49/09/2020  

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo Karla Špeciána a Jana Palečka ověřovateli zápisu. 

 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 50/09/2020  

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

28.7.2020. 

 

Bod 4) Řád veřejného pohřebiště 

Usnesení č. 51/09/2020 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí nový řád veřejného pohřebiště obce Hory 

ze dne 31.8.2020. 
 

 



Stránka 2 z 3 

 

Bod 5) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě -Vodohospodářské sdružení obcí 

západních Čech 

Usnesení č. 52/09/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě na pozemky p.č. 203/92, 203/12, 200 a 199/1 v k.ú. Hory u Jenišova se společností 

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, se sídlem Studentská 328/64, 360 07 

Karlovy Vary a pověřuje starostku obce jejím podepsáním. 
 

Bod 6) Prodej části pozemku p.č. 203/108, p.č. 216/1 a p.č. 221/10 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 53/09/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej části pozemků p.č. 203/108 (orná půda) 

o výměře 10 m2, p.č. 216/1 (ostatní plocha) o výměře 46 m2 a p.č. 221/10 (trvalý travní 

porost) o výměře 26 m2, všechny v k.ú. Hory u Jenišova, 1* za cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 60 520 Kč a pověřuje starostku obce podepsáním kupní smlouvy. 
 

Bod 7) Obecně závazná vyhláška obce Hory č. 1/2020, o místním poplatku ze psů 

Usnesení č. 54/09/2020 

Zastupitelstvo obce Hory vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 podle ustanovení 

§ 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích. 
 

Bod 8) Záměr o prodeji části pozemku p.č. 12/1, p.č. 172/2 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 55/09/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku p.č. 12/1 

(ostatní plocha) o výměře 48 m2 a p.č. 172/2 (ostatní plocha) o výměře 14 m2, oba 

pozemky v k.ú. Hory u Jenišova. 
 

Bod 9) Záměr o prodeji části pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 56/09/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 92/1 

(ostatní plocha) o výměře 1 m2 v k.ú. Hory u Jenišova. 
 

Bod 12) Rozpočtové opatření č. 7 

Usnesení č. 57/09/2020 

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

příjmy zvyšují na 4 704 800 Kč, výdaje se zvyšují na 7 026 908 Kč a financování se 

snižuje na 2 322 108 Kč. 

 

Bod 13) Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení dle žádosti č. 4121691277 

Usnesení č. 58/09/2020 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

o připojení odběrného el. zařízení č: 18_SOBS01_412390138 se společností ČEZ 

Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje starostku obce jeho podepsáním. 

 

 

 

 
1*Osobní údaj byl, v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů, anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadu Hory.   
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Bod 14) Záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 59/09/2020 

Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 68/09/2019. 

 

Usnesení č. 60/09/2020 

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. 

 

 

 

 

 

Lucie Hostašová              Karel Špecián 

starostka obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

Vyvěšeno:.8.9.2020   

Sejmuto:.23.9.2020 


