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Zápis 
 

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 Sokolovsko 

24) Informace o stavu v obci od vyhlášení nouzového stavu 

 

 

Bod 1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

Za dodržování zvýšených hygienických požadavků zahájila starostka obce paní Lucie 

Hostašová zasedání Zastupitelstva obce Hory. Přivítala přítomné, upozornila, že je 

ze zasedání pořizován audiozáznam a konstatovala, že k zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 

27.1.2020 nebyly podány námitky. Na závěr uvedla, že zasedání se účastní všichni členové, 

a proto je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
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Schválení programu 

Starostka přítomné seznámila s programem a předložila návrh na zrušení projednání bodu č. 

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

pozemku a rozšíření programu o body č.: 
22) Podnájemní smlouva – Loketské městské lesy s.r.o.  

23) Zařazení území obce do území působnosti MAS 

Na její výzvu, zda mají zastupitelé další návrh na rozšíření programu, se přihlásil PhDr. Feigl 

a navrhnul zařadit bod č.: 

24) Informace o stavu v obci od vyhlášení nouzového stavu 

 

O upraveném programu zasedání bylo hlasováno: 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Zastupitelstvo obce schválilo upravený program zasedání. 

Usnesení č. 12/04/2020 bylo schváleno 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Na ověřovatele zápisu byli navrženi Mgr. Petra Nezbedová a p. Jan Paleček. 

 

Návrh usnesení 

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

zápisu. 

Usnesení č. 13/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Místostarosta členy informoval o plnění usnesení schválených na minulém zasedání. 

Bod:  

9) Žádost o dotaci na projekt „Workoutové hřiště – Hory“ – úkol splněn 

10) Žádost o dotaci na projekt „Kontejnerová stání – Hory“ – úkol splněn 

 

Návrh usnesení 

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

27.1.2020. 

Usnesení č. 14/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

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

Starostka konstatovala, že v při výstavbě obecní kanalizace v roce 2017 byla občanům 

darována projektová dokumentace na soukromé přípojky k jednotlivým nemovitostem. Proto 
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navrhla stejně postupovat v případě projektové dokumentace pro kanalizační přípojky k domu 

č.p. 32 a 135. 

 

Návrh usnesení 

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. 

Usnesení č. 15/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

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

Distribuce, a.s. 

Starostka uvedla, že se jedná se o umístění kabelu nízkého napětí na p.p.č. 114 v k.ú. Hory 

u Jenišova. 

          Příloha č. 1 

Návrh usnesení 

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. 

Usnesení č. 16/04/2020 bylo schváleno. 

       

Výsledek hlasování: 

Pro:  5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

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

zařízení k distribuční soustavě číslo 20_SOBS01_4121620021 

Starostka sdělila, že se jedná o smlouvu na přípojná místa nízkého napětí na pozemcích areálu 

„Pod rybníkem“, jejíž platnost byla podmíněna podpisem do 30 dní. Konstatovala, že 

vzhledem k pandemii koronaviru se zastupitelstvo nemohlo včas sejít a smlouva propadla. 

Upozornila, že se bude muset podat nová žádost o zřízení přípojných míst.  

         

Bod 7) Návratná finanční výpomoc Mikroregion Sokolov-východ  

Starostka členům zastupitelstva předložila žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

a návrh veřejnoprávní smlouvy o návratné neinvestiční finanční výpomoci ve výši 255 258 

Kč účelově určené na předfinancování projektu „Mikroregion Sokolov – východ 

kompostuje“. Jak dále uvedla, žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci svazku obcí 

Mikroregion Sokolov – východ je spojena s dodáním 50 ks kompostérů obci Hory. Obec se 

v červenci 2018 připojila k žádosti o kompostéry a tím se zavázala k této návratné finanční 

výpomoci.  

 

          Příloha č. 2 
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

návratné neinvestiční finanční výpomoci ve výši 255 258 Kč 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.  

Usnesení č. 17/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Bod 8) Mimořádný členský příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 

Starostka uvedla, že mimořádný příspěvek svazku obcí souvisí s 50 ks kompostéry, které obec 

od svazku v nejbližší době obdrží. 

 

Návrh usnesení 

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. 

Usnesení č. 18/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

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

Sokolov – východ kompostuje“   

Starostka sdělila, že se jedná o dva návrhy o výpůjčce. První upravuje majetkoprávní vztah 

mezi svazkem obcí Mikroregion Sokolov – východ a obcí Hory ohledně 50 ks kompostérů 

v době udržitelnosti projektu „Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“ a postup po 

uplynutí této doby. Druhý návrh upravuje majetkoprávní vztah mezi obcí Hory a občanem 

obce Hory, který požádá o zapůjčení kompostéru. 

          Příloha č. 3 a 4 

Návrh usnesení 

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. 19/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5    Proti: 0   Zdržel se: 0 
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Návrh usnesení 

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: 

„Mikroregion Sokolov – východ kompostuje“ č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008559 na 

dobu určitou do 1.11.2025.  

Usnesení č. 20/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Bod 10) Změna rozpočtu č. 1, 2 a 3 

Starostka předala slovo V. Javůrkové, která uvedla, že změna č. 1 a 2 již byla provedena 

a jednalo se o příjmy (dotace) v rámci výkonu státní správy a za vytvoření pracovního místa 

při údržbě veřejné zeleně. O změně č. 3 výše jmenovaná uvedla, že souvisí se schválením 

poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci a mimořádného příspěvku svazku obcí 

Mikroregion Sokolov – východ“        

          Příloha č. 5, 6 ,7 

Návrh usnesení 

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. 21 /04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení 

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.  22/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení 

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

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

financování se zvyšuje na 2 353 108 Kč. 

Usnesení č.  23/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Bod 11) Závěrečný účet za rok 2019 

Starostka požádala V. Javůrkovou, aby zastupitele seznámila se závěrečným účtem 2019. V. 

Javůrková stručně vyhodnotila závěrečný účet a s odkazem na zaslané materiály k tomuto 



Stránka 6 z 11 

 

bodu vyzvala členy zastupitelstva k doplňujícím otázkám. Žádný zastupitel nepředložil další 

dotaz. P. Špecián konstatoval, že v rekapitulaci a závěru k závěrečnému účtu bylo vše 

přehledně vyhodnoceno a navrhnul tento závěr v rámci přehledu hospodaření obce zveřejnit. 

            

Návrh usnesení 

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. 

Usnesení č. 24/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Bod 12) Účetní závěrka za rok 2019 

V. Javůrková podala doplňující informace k účetní závěrce za minulý rok a požádala členy 

zastupitelstva o jejich písemné vyjádření do protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 

2019. 

           Příloha č. 8 

 

Návrh usnesení 

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.  

Usnesení č. 25/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

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

Starostka členům předložila návrh příloh ke smlouvě o závazku veřejné služby v přepravě 

cestujících, který se týká roku 2020. Uvedla, že se v souvislosti s dotazy 1* na rozšíření spojů 

MHD informovala v Dopravním podniku K. Vary, kde jí bylo řečeno, že tento návrh by nešel 

uskutečnit, protože by se značně narušil časový harmonogram. Jak starostka vysvětlila, 

časový harmonogram by se narušil proto, že je obec konečnou stanicí autobusové linky. 

Starostka informovala, že by chtěla projednat možnost zastávky v Horách autobusu linky 

MHD, který jezdí do Lokte.  

           Příloha č. 9 

Návrh usnesení 

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.  

Usnesení č. 26/04/2020 bylo schváleno. 

 

 
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. 
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Výsledek hlasování: 

Pro:  5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

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

Starostka sdělila, že se jedná o stavbu rodinného domu na p.p.č. 8/3 a cesta, která k uvedené 

parcele vede, není v katastru nemovitostí zapsána jako komunikace. Tím vzniká problém 

s napojením p.p.č. 8/3 ke komunikaci. Starostka dále informovala, že obec bude jednat s 2*, 

která část příjezdové cesty vlastní, aby komunikace mohla být vybudována. 

                     Příloha č. 10 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby 

k p.p.č. 8/3 v k.ú. Hory u Jenišova s 3* a pověřuje starostku jejím podepsáním.  

Usnesení č. 27/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

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

Bod stažen z programu. 

 

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

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

Starostka uvedla, že se jedná o umístění kabelu nízkého napětí pro stavbu rodinného domu 

naproti kapličce.  

                    Příloha č. 11 

 

Návrh usnesení 

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. 

Usnesení č. 28/04/2020 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  5   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

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

Starostka zastupitele seznámila s návrhem společnosti Czech Outdoor, která má na části p.p.č. 

127/1 v k.ú. Hory u Jenišova umístěný reklamní billboard, na dočasné prominutí nebo snížení 

 
2 - 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. 
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nájemného. Do diskuze o vhodnosti prominutí nebo snížení nájmu se zapojil kromě starostky 

PhDr. Feigl a p. Špecián. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje návrh na dočasné prominutí nebo snížení 

nájemného, případné uplatnění práva na slevu z nájemného. 

Usnesení nebylo přijato 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 0    Proti:  5  Zdržel se: 0 

 

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

Starostka přivítala p. Hlouška a předala mu slovo. P. Hloušek zastupitele seznámil 

se současnou situací na staveništi areálu „Pod rybníkem“, (vč. záměru vybudovat klidové 

posezení s lavičkami, vyštěrkovanou cestu k lesu a umístění odpadkových košů) a výsledky 

jednání uskutečněných v minulých letech mezi vlastníky uvedených pozemků včetně obce 

Hory. Současně předložil obci, jako spolustavebníkovi, žádost o finanční spoluúčast ve výši 

cca 2.7 mil. Kč. Zároveň upozornil, že vztahy mezi spolustavebníky mohou být ošetřeny 

novými právními ujednáními, pokud o to bude mít obec Hory zájem. P. Hloušek požádal obec 

o vydání závazného dokumentu, který by upravoval možnosti vzhledu a velikosti nových 

domů tak, aby nějaká stavba nebyla oproti ostatním domům např.  podstatně vyšší. Starostka 

odpověděla, že obec má v úmyslu toto ošetřit, bohužel, jak se přesvědčila při jednání 

s pracovnicí oddělení územního plánování Magistrátu města Karlovy Vary to lze ošetřit pouze 

na území, na které ještě nebylo vydané územní rozhodnutí. Takže v případě areálu „Pod 

rybníkem“ to nelze uplatnit. Ale bude dál hledat řešení. P. Hloušek navrhnul ošetřit to v kupní 

smlouvě pro zájemce o parcely.  Na závěr p. Hloušek požádal zastupitelstvo, aby se do 14 dnů  

vyjádřilo k nabídce připojení obecních stavebních parcel p. č. 205/11–15 na inženýrské sítě.

            

Bod 19) Stížnost  

Starostka zastupitele seznámila se stížností pana 4* na chování 5* při venčení svého psa – 

neměl ho na vodítku a útočícího psa nijak nezpacifikoval. Starostka uvedla, že by navrhovala 

poučit 6* o dodržování zásad při venčení psů a požádat ho, aby se 7* za incident omluvil. 

Zastupitelé s návrhem souhlasili. 

Dále starostka sdělila, že stížnost předala Magistrátu města Karlovy Vary k přestupkovému 

řízení; k řešení situace s pohybem psů uvedla, že lze vydat novou obecně závaznou vyhlášku 

upravující možnosti venčení psů a která by mimo jiné určila k tomu vhodná místa.  

V souvislosti s venčením psů v obci starostka informovala o dodání požadovaných 

odpadkových košů na psí exkrementy a vyzvala zastupitele, aby navrhli jejich umístění. 

Do diskuze na toto téma se zapojili všichni členové zastupitelstva se svými návrhy. 

 

 

 

 
4 - 7 *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 20) Různé  

 

Žádost 8* o prověření, zda objekt na jejím pozemku, který vlastní jiný majitel, slouží 

k určenému účelu. 

9* zastupitele seznámila s historií sporu mezi ní, jako majitelkou pozemku a 10*, který na 

uvedeném pozemku vlastní stavbu. Uvedla, že v nemovitosti je provozován autoservis 

s napojením odpadních vod do její jímky, ze které zřejmě unikají splaškové vody do potoka 

(souvislost se stížností obce Jenišov na přítomnost splašků v přítoku vod do vodní nádrže 

Oáza v Jenišově). Jak dále 11* uvedla, využila už všechny své možnosti bez dosažení změny, a 

proto se obrátila s žádostí na Obecní úřad Hory, aby prověřil, zda uvedený objekt slouží 

k určenému účelu a předal podnět odboru životního prostředí a vodárnám a kanalizacím na 

podezření, že jímka propouští splaškové vody.  

Starostka uvedla, že obec nemůže zasahovat do sousedských sporů, ale může jednat ohledně  

úniku splaškových vod z jímky s odborem životního prostředí a vodárnami. O možnostech 

řešení diskutovali p. Paleček, starostka, PhDr. Feigl a p. Špecián. Starostka diskuzi uzavřela 

vyjádřením, že k řešení situace bude kontaktovat 12* z Magistrátu města K. Vary a zástupce 

Vodohospodářského sdružení obcí. 

Číslování domů 

Starostka členy seznámila se zpracovaným plánem přidělení nových čísel popisných podle 

umístění stavebních parcel v území. V návaznosti na pojmenování ulic v obci sdělila, že 

požádala ministerstvo vnitra o poskytnutí metodiky k tomuto záměru.  

Zápisy do kroniky 

Starostka sdělila, že kontaktovala paní kronikářku s dotazem, zda je již zpracovaný návrh 

na zápis za rok 2019. Zatím jí informace nebyla poskytnuta. 

Historické fotografie  

Starostka informovala zastupitele o tom, že obec získala od města Chodov 2 velké historické 

fotografie hasičského sboru obce Hory. 

Upomínkové předměty  

Starostka sdělila, že oslovila studio pí Malíské zda by byla ochotna pro obec vyrábět 

upomínkové předměty, které by obec předávala při významných výročí nebo událostech. 

 

 

Vyčištění příkopů 

 
8 - 12 *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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Starostka informovala o jednání s firmou KONOPA o vyčištění příkopů podél místních 

komunikací. Místostarosta doplnil, že se na pročištění příkopů pro porovnání cen zeptá pána, 

který v obci likvidoval bolševník a touto činností se také zabývá. 

Erinacea 

Starostka sdělila, že byla oslovena 13* ohledně řešení požadavků ve věci Střediska obchodu a 

služeb. Proběhla diskuze, do které se zapojili všichni zastupitelé.  

 

Bod 21) Diskuse  

Diskuze probíhala k jednotlivým bodům. 

 

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

Starostka členy seznámila s řešením situace kolem autobusové zastávky na Jalovém Dvoře, 

kde si občané stěžovali, že se nad ní nebezpečně naklání strom. Protože obec nevlastní ani 

pozemek, ani zastávku, ale pozemek se nachází v katastru obce a obec by nemohla tak zajistit 

bezpečnost osob, možností je pouze pozemek si pronajmout a rizikový strom se souhlasem 

vlastníka pozemku pokácet. 

          Příloha č. 12 

Návrh usnesení 

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.  

Usnesení č. 29/04/2020 bylo schváleno. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Bod 23) Zařazení území obce do území působnosti MAS 

Starostka informovala, že končí sedmiletá lhůta zařazení obce Hory do území působnosti 

MAS Sokolovsko, a proto navrhuje tuto lhůtu prodloužit. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS 

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

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 5    Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Bod 24) Informace o stavu v obci od vyhlášení nouzového stavu 

Starostka přítomné seznámila se situací v době vyhlášení nouzového stavu a postupem úřadu:  

a) starostka nabídla ohrožené skupině (důchodci, nemocní, zdravotně postižený, matky 

samoživitelky) zajištění nákupů potravin a léků – ze strany seniorů bylo využíváno, 

 
13*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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b) občané šili roušky – jejich distribuce občanům probíhala v součinnosti s paní 

starostkou, 

c) obecní úřad veřejnost informoval o krizových a mimořádných opatřeních souvisejících 

s pandemií koronaviru a v návaznosti na ně i o omezení činnosti úřadu, 

d) obci byly darovány dezinfekční prostředky, které starostka osobně distribuovala 

jednotlivým domácnostem, 

e) pendleři byli v preventivní karanténě,  

f) občané Hor se chovali vzorně – dodržovali hygienická opatření (nosili roušky, 

dodržovali 2 m odstup), což se nedalo říct o návštěvnících obce, kteří byli starostkou 

upozorňováni na jejich dodržování.   

Starostka vyjádřila velké poděkování 14* a 15* za šití a bezplatné poskytování ochranných 

roušek. Dále poděkovala 16* za zajištění rozvozu jídel po obci. Zároveň poděkovala 

zastupitelům za jejich činnost v krizovém štábu. 

Starostka upozornila, že v souvislosti s šířením koronaviru se letos v obci neuskuteční pálení 

čarodějnic. 

 

PhDr. Feigl i ostatní zastupitelé ocenili konání paní starostky v době koronavirové pandemie.  

 

 

Zasedání ukončeno v 19:10 hod.  

Zápis zpracován dne 5.5.2020 

Zapisovatelka: Věra Javůrková 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Podpis dne       Podpis dne 

 

 

 …………………..….     ……………………….. 

Mgr. Petra Nezbedová                        Lucie Hostašová 

    starostka obce Hory 

 

Podpis dne 

 

 

 

……………………. 

Jan Paleček 

 
14 - 16 *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. 

 

 

 


