Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,
které se konalo dne 26.10.2020 od 16:00 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) Rozpočtové opatření č. 8
5) Kontejnerová stání
6) Veřejnoprávní smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Hory
7) Obecně závazná vyhláška obce Hory č.1/2020, o místním poplatku ze psů
8) Různé
9) Diskuse
Bod 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Hory zahájila starostka obce paní Lucie Hostašová. Přivítala
přítomné a upozornila, že je ze zasedání pořizován audiozáznam. Sdělila, že k zápisu
ze zasedání zastupitelstva dne 7.9.2020 nebyly podány námitky. Konstatovala, že zasedání se
účastní 4 členové, a proto je zastupitelstvo usnášeníschopné. Poděkovala přítomným
za dodržování hygienických opatření a uvedla, že do programu předkládá k projednání pouze
neodkladné záležitosti.
Schválení programu
O programu zasedání bylo hlasováno:
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání.
Usnesení č. 61/11/2020 bylo schváleno
Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. PhDr. Pavel Feigl a p. Jan Paleček.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo PhDr. Pavla Feigla a Jana Palečka ověřovateli zápisu.
Usnesení č. 62/10/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0
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Bod 3) Kontrola plnění usnesení
Místostarosta členy informoval o plnění usnesení schválených na minulém zasedání.
Bod:
5) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě -Vodohospodářské sdružení obcí západních
Čech - úkol splněn
6) Prodej části pozemku p.č. 203/108, p.č. 216/1 a p.č. 221/10 v k.ú. Hory u Jenišova - úkol
trvá
Bod 7) Obecně závazná vyhláška obce Hory č. 1/2020, o místním poplatku ze psů – úkol trvá
Bod 8) Záměr o prodeji části pozemku p.č. 12/1, p.č. 172/2 v k.ú. Hory u Jenišova – úkol
splněn
Bod 9) Záměr o prodeji části pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Hory u Jenišova – úkol splněn
Bod 13) Dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení dle žádosti č. 4121691277 –
úkol splněn
Bod 14) Záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Hory u Jenišova - úkol splněn
Plnění usnesení schváleného dne 28.7.2020.
7) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti práva chůze a jízdy na části pozemku pč.
114 – úkol splněn
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne
7.9.2020 a 28.7.2020.
Usnesení č. 63/10/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 4) Rozpočtové opatření č. 8
Starostka uvedla, že změna rozpočtu se týká provedených výdajů na volby do zastupitelstva
kraje.
Příloha č. 1
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8, kterým zůstávají
rozpočtové příjmy ve výši 4 704 800 Kč, výdaje se zvyšují na 7 043 813,36 Kč
a financování rozpočtu se zvyšuje na 2 339 013,36 Kč.
Usnesení č. 64/10/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro:4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 5) Kontejnerová stání
Starostka přítomným oznámila, že obec dne 6.8.2020 obdržela dotaci na vybudování
kontejnerového stání. Jak dále uvedla, od tohoto data obec začala poptávat dodavatele. Byly
osloveny 3 subjekty, a to:
Josef Vlasák, firma Konopa a František Volenec.
Protože firma Konopa nezaslala nabídku, přestože byla 2x telefonicky urgována, byly
zastupiteli vyhodnoceny zbylé dvě nabídky.
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Josef Vlasák
- nabídková cena 215 477 Kč
- do kalkulace není započítána oprava stávajícího kontejnerové stání u hřiště, (je nutná
výměna obrubníků a osazení tyčí).
- není uveden termín dokončení zakázky
František Volenec
- nabídková cena 211 750 Kč,
- dokončení díla 18.12.2020
P. Špecián uvedl, že hodnotícími kritérii jsou pro obec cena a termín dokončení. Vzhledem
k tomu, že p. Vlasák v nabídce neuvedl termín dokončení a cena nabídky p. Volence je nižší,
p. Špecián navrhnul zadat zakázku p. Volencovi.
P. Feigl se ptal, zda obec získala o obou podnikatelích nějaké reference. Starostka uvedla, že
p. Vlasák pochází z Hor a na p. Volence dostala kladné doporučení. Poté požádala p. Palečka,
aby se spojil s vítězem zakázky a poskytl mu informace o požadavcích obce na provedení
kontejnerových stání na místě.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězem veřejné
zakázky „Kontejnerová stání – Hory“ s panem Františkem Volencem, Merklínská 171,
360 10 Karlovy Vary za cenu 211 750 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 65/10/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 6) Veřejnoprávní smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci
Hory
Starostka členy seznámila s povinností obce v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, mít zajištěnou požární ochranu, a to dvěma možnými způsoby: buď zřídit vlastní
jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) nebo uzavřít smlouvu s cizí JSDH.
Konstatovala, že podle návrhů zastupitelů je pro obec Hory výhodnější zajistit spolupráci
při zabezpečování požární ochrany s JSDH obce Tašovice.
Informovala, že v této záležitosti kontaktovala hasiče z Tašovic, se kterými obec dlouhou
dobu spolupracuje, aby zjistila, zda by byla spolupráce s jejich jednotkou možná. Sdělila, že
při jednání byla upozorněna, že zřizovatelem JSDH Tašovice je město Karlovy Vary, a aby se
tedy s žádostí o spolupráci obrátila na město se záměrem uzavření veřejnoprávní smlouvy,
což učinila; jak dále uvedla, do této chvíle byl návrh smlouvy na spolupráci radou města
schválen, nyní musí smlouvu schválit i zastupitelstvo města.
P. Feigl měl dotaz, zda nejde smlouvu uzavřít na dobu neurčitou. Starostka odpověděla, že to
zatím nejde, ale smlouvu lze prodlužovat.
Příloha č. 2
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci
při zabezpečení pořádní ochrany v obci Hory, prostřednictvím Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Tašovice se Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem
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Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary za finanční příspěvek 20 000Kč za kalendářní
rok na dobu určitou do 31.12.2022 a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
Usnesení č. 66/10/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 7) Obecně závazná vyhláška obce Hory č.1/2020, o místním poplatku ze psů
Starostka přítomné seznámila s posudkem zaslaným ministerstvem vnitra na Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou zastupitelstvo schválilo na minulém zasedání.
Ministerstvo obci doporučilo ve vyhlášce upravit čl. 6, původně označen jako „Osvobození a
úlevy“ na „Osvobození“. Zbylé znění vyhlášky bylo vyhodnoceno bez závad. Starostka tímto
zdůvodnila předložení návrhu na nové projednání vyhlášky a revokaci zářijového usnesení.
Příloha č. 3
Návrh revokace usnesení
Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 54/09/2020, o vydání Obecně závazné
vyhlášky obce Hory č. 1/2020, o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 67/10/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obec Hory vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 podle ustanovení
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích.
Usnesení č. 68/10/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 8) Různé
Starostka upozornila na konání veřejného projednání záměru“ Středisko obchodu a služeb
Karlovy Vary – Hory I“ dne 5.11.2020 vyhlášeného Krajským úřadem Karlovarského kraje.
Jak dále uvedla, vzhledem k současné špatné epidemiologické situaci písemně požádala
krajský úřad o jeho odložení. Dodala, že telefonicky jí bylo Ing. 1* z krajského úřadu sděleno,
že nelze projednání odložit. Písemné vyjádření Obecní úřad Hory neobdržel. Starostka uvedla,
že pozvánka byla vyvěšena na webu a úřední desce obce. Do diskuze o konání veřejného
projednání se zapojil p. Paleček s návrhem vyhotovení letáku s upozorněním na konání
veřejného projednání a jeho vložení do poštovních schránek občanů Hor. Starostka souhlasila
s vyhotovením a dodáním letáků.
Bod 9) Diskuze
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* 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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P. Feigl se ptal na řešení záležitosti prodeje částí pozemkových parcel p. 2* projednávané na
minulém zasedání. Starostka odpověděla, že se věc stále řeší.

Zasedání ukončeno v 16:14 hod.
Zápis zpracován dne 29.10.2020
Zapisovatelka: Věra Javůrková

Ověřovatelé zápisu:
Podpis dne

Podpis dne

…………………..….
PhDr. Pavel Feigl

………………………..
Lucie Hostašová
starostka obce Hory

Podpis dne
…………………….
Jan Paleček
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* 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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