Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,
které se konalo dne 14.12.2020 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) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-006086, Hory, KV, p.č.
167/1, kNN
5) Revokace usnesení č. 66/09/2018
6) Dodatek ke smlouvě o poskytování právní pomoci
7) Komplexní pozemkové úpravy
8) Záměr o prodeji p.č. 100/16 a p.č.100/17 v k.ú. Hory u Jenišova
9) Záměr o prodeji p.č. 197/2, p.č. 561 a části pozemku p.č. 563 v k.ú. Hory u Jenišova
10) Prodej části pozemku pč. 92/1 v k.ú. Hory u Jenišova
11) Žádost o převzetí příjezdové komunikace na p.č. 202/1 a p.č. 12/4 v k.ú. Hory u
Jenišova
12) Inventarizace majetku a závazků za rok 2020
13) Plán účetních odpisů na rok 2021
14) Změna rozpočtu č. 10
15) Rozpočtové opatření č. 9
16) Rozpočet obce na rok 2021
17) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2023
18) Zpráva kontrolního výboru
19) Zpráva finančního výboru
20) Příspěvek Drosera z.s.
21) Různé
22) Diskuse
23) Záměr o prodeji části pozemku p.č. 74 v k.ú. Hory u Jenišova
24) Záměr o prodeji p.č. 526 v k.ú. Hory u Jenišova
25) Kronika

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. Informovala přítomné, že
k zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 26.10.2020 nebyly podány námitky. Konstatovala, že
zasedání se účastní 4 členové, a proto je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Schválení programu
Starostka navrhla rozšíření programu o body:
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23) Záměr o prodeji části pozemku p.č. 74 v k.ú. Hory u Jenišova
24) Záměr o prodeji p.č. 526 v k.ú. Hory u Jenišova
25) Kronika
Zároveň oslovila přítomné členy zastupitelstva, zda někdo z nich chce předložit další bod
k projednání. Nikdo další bod nepředložil.
O rozšířeném programu zasedání bylo hlasováno:
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program zasedání.
Usnesení č. 69/12/2020 bylo schváleno
Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi Mgr. Petra Nezbedová a Jan Paleček.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo Mgr. Petra Nezbedovou a p. Jana Palečka ověřovateli
zápisu.
Usnesení č. 70/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 3) Kontrola plnění usnesení
Místostarosta členy informoval o plnění usnesení schválených na zasedání zastupitelstva dne
26.10.2020 a 7.9.2020.
Plnění usnesení ze dne 26.10.2020
Bod:
5) Kontejnerová stání – úkol splněn
6) Veřejnoprávní smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Hory –
úkol splněn
7) Obecně závazná vyhláška obce Hory č.1/2020, o místním poplatku ze psů – úkol splněn
V 17:03 se dostavil člen zastupitelstva p. Feigl.
Plnění usnesení ze dne 7.9.2020
Bod 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.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne
26.10.2020 a 7.9.2020.
Usnesení č. 71/12/2020 bylo schváleno.
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Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 4) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-006086, Hory, KV, p.č.
167/1, kNN
Starostka sdělila, že se jedná o věcné břemeno na p.pč. 172/2 k uložení kabelu NN pro p.p.č.
167/1.
Příloha č.1
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti IP-12-006086, Hory, KV, p.č. 167/1, kNN 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. 72/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 5) Revokace usnesení č. 66/09/2018
Starostka sdělila, že se v minulosti v zastupitelstvu projednávala žádost o směnu pozemků
pro manžele 1*. Důvodem bylo řešení situace, kdy část místní komunikace zasahovala
do pozemku p. 2*. Protože do současné doby nebylo, i přes společná jednání, dosaženo
výsledku, který by byl pro obě strany přijatelný, navrhla revokovat uvedené usnesení
(usnesení doslovně citovala). Starostka vyzvala přítomné k dotazům.
K tomuto bodu se vyjádřila pí Matúšová upozorněním, že potřebuje parkovat u své
nemovitosti, ale od obce na svoji žádost o nájem obecního pozemku proti č.p. 20 dosud
neobdržela odpověď, čímž úřad nesplnil zákonnou povinnost odpovědět do 30 dnů. Dále
vyjádřila svůj postoj k parkování p. 3*. Starostka zopakovala postup obce při projednávání
stávající situace u č.p. 53 a přislíbila, že se do konce týdne zastupitelé s pí Matúšovou sejdou
k danému problému.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory revokuje své usnesení č. 66/09/2018 ze dne 24.9. 2018 v plném
rozsahu.
Usnesení č. 73/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

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.
2

* 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.
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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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o směně části pozemku na p.p.č.
149/2 za část pozemku p.č. 92/2 o výměře 9 m 2 v k.ú. Hory u Jenišova.
Bez usnesení
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 5

Zdržel se: 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o dlouhodobém pronájmu části
pozemku p. č. 92/1 o výměře 10 m 2v k.ú. Hory u Jenišova za účelem parkování.
Bez usnesení
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 5

Zdržel se: 0

Bod 6) Dodatek ke smlouvě o poskytování právní pomoci
Starostka uvedla, že se jedná o dodatek smlouvy, na jejímž základě byla obci dosud
poskytována právní pomoc.
P. Pištej požádal o poskytnutí údaje o ceně zmiňované služby. Starostka odpověděla, že cena
je 15 tis. Kč bez DPH. P. Pištej poznamenal, že podle něj je služba předražená. Do diskuze
ohledně poskytování právních služeb – jejich rozsahu a úrovně, se zapojili p. Kolínek, p.
Feigl, p. Špecián, starostka, p. Paleček, Mgr. Nezbedová a pí Pištejová.
P.Pištej podal návrh na poptání v ostatních obcích, kolik za právní služby platí.
Příloha č.2
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování
právní pomoci ze dne 1.6.2020 v přeloženém znění a pověřuje starostku jeho
podepsáním.
Usnesení č. 74/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 7) Komplexní pozemkové úpravy
Starostka přítomné informovala o dokončení komplexních pozemkových úprav (dále jen
„KPÚ“) s jedním negativem, a to přečíslováním parcel. Dále zmínila, že změny se v katastru
nemovitostí promítnou přibližně za 2 měsíce. Nakonec uvedla, že obci v rámci KPÚ připadly
další polní cesty.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí dokončené komplexní pozemkové úpravy.
Usnesení č. 75/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro:5
Proti: 0

Zdržel se: 0
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Bod 8) Záměr o prodeji p.č. 100/16 a p.č. 100/17 v k.ú. Hory u Jenišova
Starostka sdělila, že se jedná o pozemky pod panelákem, kde není dokončena přístupová
komunikace a uložení sítí, které byly v minulosti naplánovány částečně přes tyto pozemky
a z toho důvodu navrhuje je zatím neprodávat.
Starostka vyzvala přítomné k dotazům. Žádný dotaz nebyl předložen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 17/02/2019.
Usnesení č. 76/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o prodeji p.p.č. 100/16 (trvalý
travní porost) o výměře 462 m2 a p.p.č. 100/17 (trvalý travní porost) o výměře 563 m2
v k.ú. Hory u Jenišova.
Bez usnesení
Výsledek hlasování:
Pro: 1 (p. Feigl)

Proti: 4

Zdržel se: 0

Bod 9) Záměr o prodeji p.č. 197/2, p.č. 561 a části pozemku p.č. 563 v k.ú. Hory
u Jenišova
Starostka uvedla, že se jedná o pozemky, u kterých vlivem KPÚ došlo k jejich přečíslování.
P. Pištej se ptal, kde se pozemky nacházejí a proč se budou prodávat. Starostka uvedla, že
o záměru prodeje se jedná na základě žádostí zájemců a při případném prodeji bude cena
stanovena dle znaleckých posudků.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č 197/2 (ostatní
plocha) o výměře 610 m2 v k.ú. Hory u Jenišova.
Usnesení č. 77/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 561 (trvalý travní
porost) o výměře 877 m2 v k.ú. Hory u Jenišova.
Usnesení č. 78/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 563 (trvalý
travní porost) o výměře 530 m2 v k.ú. Hory u Jenišova.
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Usnesení č. 79/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 10) Prodej části pozemku pč. 92/1 v k.ú. Hory u Jenišova
Starostka k prodeji části p.č. 92/1 uvedla, že dosud není zpracován oddělovací plán
a magistrát tedy nemůže vydat souhlas s dělením. Až se tyto věci vyřídí, pak obec může dál
konat.
Bod 11) Žádost o převzetí příjezdové komunikace na p.č. 202/1 a p.č. 12/4 v k.ú. Hory
u Jenišova
Starostka předložila žádost p. 4*, vlastníka 5 stavebních parcel, který obci nabízí komunikaci
vedoucí k těmto parcelám. Starostka navrhla, aby si obec od něj nejdříve vyžádala relevantní
dokumenty, aby pak mohla o převzetí komunikace rozhodnout. Nikdo neměl další návrh nebo
dotaz.
Příloha č. 3
Návrh usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí přijetí žádosti a pověřuje starostku jednat s majitelem
o doložení všech potřebných písemností včetně zápisů o zřízení věcného břemene
na uložení sítí.
Usnesení č. 80/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 12) Inventarizace majetku a závazků za rok 2020
Starostka členům zastupitelstva předložila Plán inventur, nikdo neměl požadavek
na doplňující informace.
Příloha č. 4
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí jmenování inventarizační komise ve složení
Jan Paleček, Lucie Hostašová, Věra Javůrková a Plán inventur na rok 2020.
Usnesení č. 81/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 13) Plán účetních odpisů na rok 2021
Starostka vyzvala zastupitele, aby se, pokud se chtějí zeptat na další podrobnosti, obrátili
na přítomnou V. Javůrkovou. Žádný zastupitel neměl doplňující otázku.
4

* 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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Příloha č. 5
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje odpisový plán na rok 2021 podle přílohy č. 1 zápisu.
Usnesení č. 82/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 14) Změna rozpočtu č.10
Starostka uvedla důvod rozpočtové změny.
Příloha č. 6
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 10, kterou se výše rozpočtových
příjmů, výdajů ani financování nemění. Příjmy jsou 4 690 705,36 Kč, výdaje zůstávají
ve výši 7 043 813,36 Kč a financování je 2 353 108 Kč.
Usnesení č. 83/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 15) Rozpočtové opatření č. 9
Starostka uvedla, že se rozpočtové opatření týkalo vrácení nečerpaných finančních prostředků
z dotace za volby.
Příloha č. 7
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 9, kterou se rozpočtové
příjmy snižují na částku 4 690 705,36, výdaje se nemění a zůstávají ve výši 7 043 813,36
Kč a financování se snižuje na 2 353 108,00 Kč.
Usnesení č. 84/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 16) Rozpočet obce na rok 2021
Starostka v souvislosti s rozpočtovými příjmy příštího roku upozornila, že obec letos obdržela
poslední splátku smluvního příspěvku od společnosti Mattoni a.s. ve výši 400 000 Kč, takže
v příštím roce s těmito penězi už obec nemůže počítat.
Starostka se přítomných zeptala, zda má někdo k rozpočtu dotaz. Reagoval p. Pištej, který se
ptal na způsob hrazení schodku. Starostka odpověděla, že schodek bude vyrovnán finančními
prostředky z bankovního účtu a na investice se bude žádat z dotačních programů. Na závěr
doplnila názvy organizací, kterým obec ze svého rozpočtu poskytne peníze a účel
poskytnutých peněz.
Příloha č. 8 - 10
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2021 s příjmy
ve výši 4 663 258,00 Kč a výdaji 9 951 800,00 Kč. Vzniklý schodek ve výši 5 288 542,00
Kč bude hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech.
Usnesení č. 85/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje závazné ukazatele v tabulkové části materiálu
„Návrh rozpočtu obce Hory na rok 2021 – závazné ukazatele“.
Usnesení č. 86/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje, dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích, poskytnutí příspěvků v úhrnné výši těm právnickým osobám uvedeným
v příloze č. 1 návrhu rozpočtu 2021.
Usnesení č. 87/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci starostky obce k provádění rozpočtových opatření v rozsahu přílohy č. 2
k návrhu rozpočtu obce Hory na rok 2021.
Usnesení č. 88/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 17) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2023
Starostka přítomné seznámila s úhrnnou částkou příjmů a výdajů v obou uvedených letech.
Jmenovala konkrétní akce, se kterými obec v uvedených letech počítá.
Starostka vyzvala k pokládání dotazů. Přihlásila se pí Zemanová s dotazem na cyklostezku.
Starostka dotaz zodpověděla.
Příloha č. 11
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2023.
Usnesení č. 89/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0
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Bod 18) Zpráva kontrolního výboru
Starostka předala slovo předsedovi kontrolního výboru p. Palečkovi. Ten přítomné seznámil
se zaměřením a výsledkem provedených kontrol a plánem činnosti výboru na příští rok.
Uvedl, že provedl kontrolu plnění usnesení, vyvěšování záměrů o prodeji nebo pronájmu a
vybraných smluv. Výsledky, jak uvedl, předal na pracovním zasedání. K plánu činnosti uvedl,
že kontroly výbor provede v lednu a červenci 2021.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí zápis z kontroly kontrolního výboru ze dne
19.3.2020 a 10.7.2020.
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí plán činnosti kontrolního výboru na rok 2021.
Usnesení č. 90/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 19) Zpráva finančního výboru
Starostka požádala Mgr. Nezbedovou, aby přítomné seznámila se zaměřením a výsledkem
provedené kontroly. Mgr. Nezbedová uvedla, že provedla kontrolu plnění rozpočtu obce
za rok 2020, při které nebyla zjištěna pochybení. K plánu činnosti sdělila, že finanční výbor
provede kontroly podobně jako kontrolní výbor, tedy v lednu a červenci 2021.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí zápis z kontroly finančního výboru ze dne
19.8.2020.
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí plán činnosti finančního výboru na rok 2021.
Usnesení č. 91/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 20) Příspěvek Drosera z.s.
Starostka přítomné seznámila s žádostí spolku pro zachraňování volně žijících živočichů
DROSERA z.s. o finanční příspěvek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje příspěvek ve výši 1000 Kč spolku DROSERA z.s. se
sídlem Bublava p.č. 791, 358 01 Bublava.
Usnesení č. 92/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 21) Různé
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Zasedání svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ
Starostka informovala, že se zúčastnila zasedání svazku obcí Mikroregion Sokolov - východ,
na kterém bylo sděleno, že v nejbližší době bude obci vrácena poskytnutá finanční výpomoc.
Jak dále sdělila, dojde odchodem současného manažera p. 5*, k personální změně – nový
manažer.
Nový zákon o odpadech
Starostka oznámila, že od nového roku se mění zákon o odpadech s přímým dopadem na obce
ve smyslu zdražení ukládání a likvidaci odpadu (komunální odpad o 66 %). Jak dále uvedla,
obec bude muset vydat obecně závaznou vyhláškou s vyššími cenami za svoz odpadu
pro obyvatele z důvodu kompenzace svých výdajů, které bude muset zaplatit svozové firmě.
Pasport dopravního řešení
Starostka oznámila, že pasport místních komunikací je hotový a do 2 měsíců se osadí nové
dopravní značky; zároveň popsala jednotlivé změny v dopravním značení v obci.
K dopravě v obci se vyjádřila pí Žáčiková. Uvedla, že vznikají problémy díky motoristům,
kteří často vjíždějí do označené slepé ulice, a pak se otáčejí. Dále si stěžovala na nevhodné
chování stavebníka.
Ke stížnosti na chování stavebníka starostka uvedla, že ho vyzve k nápravě.
Bod 22) Diskuze
Starostka vyzvala přítomné k předložení témat pro řešení zastupitelstvem.
Vystoupili:
P. Feig, který ocenil vysokou účast veřejnosti na dnešním zasedání a poprosil přítomné
o zaslání zaznamenaných zajímavých událostí, které se v obci v letech 2019 – 2020 udály,
buď e-mailem nebo písemně přes kancelář OÚ. Uvedl, že by tyto materiály použil
k zpracování zápisů do obecní kroniky.
P. Kolínek upozornil na černou skládku na cestě na výsypku. K tématu černých skládek
na výsypce se přidal p. Feigl, pí Zemanová, pí Pištejová, p. Pištej, který navrhnul umístění
fotokamery. Starostka uvedla, že kamera byla umístěna, ale brzy byla ukradena. Sdělila, že
problém nelegálních skládek řešila s policií – umístění závory na přístupovou cestu, která
nyní patří obci. K umístění závory však nedošlo, protože k jejímu osazení musí dát souhlas
všichni vlastníci okolních pozemků, což se nestalo. K tématu se připojil p. Lešták a pí
Zemanová, která upozornila na odsunutí betonových jehlanů, které bránily motorovým
vozidlům ve vjezdu na tuto cestu. Starostka sdělila, že obec je neodsunula, a nemá informaci,
kdo konkrétně je odsunul. Obec pravidelně umístění betonových jehlanů kontroluje a dost
často je obecní zaměstnanec vrací na své místo.
Pí Zemanová navrhla zavést vodu na hřbitov. K tématu se připojila pí Pištejová, p. Pištej, pí
Žáčiková a p. Lešták. Upozorňovali na znečištěnou silnici ke hřbitovu, nevhodně umístěný
odpad ze hřbitova, neuklizené hromádky listí na hřbitově, na nakloněný pomník, který by se
měl zabezpečit, aby nikoho nezranil a podali návrh na vyhlášení brigády na úklid hřbitova. P.
Pištej se ptal na přečíslování hrobů.
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Starostka konstatovala, že obec nemá kolem hřbitova žádný pozemek a informovala, že
požádala o prodej vlastníka sousedního pozemku, dosud však neobdržela jeho vyjádření. Co
se týká úklidu hřbitova starostka sdělila, že upozorní zaměstnance obce na provádění
důkladnějšího úklidu. K zajištění nakloněného pomníku uvedla, že zjistí jeho majitele, aby
sjednal nápravu. U vchodu na hřbitov bude umístěn zkrácený řád veřejného pohřebiště.
K přečíslování hrobů starostka uvedla, že nejdříve dojde ke kontrole čísel, a teprve potom
dojde k případné změně čísla. Dodala, že čísla hrobů, které mají manž. Pištejovi v nájmu, jsou
správné.
Pí Zemanová a pí Žáčiková upozornily na neošetřenou komunikaci, kde bylo v listopadu
náledí a na potřebu opravit komunikaci vedoucí kolem č.p. 57 k autobusové zastávce.
Do diskuze k této věci se zapojila starostka.
P. Pištej zopakoval své výroky z minulých zasedání ZO ohledně hájení zájmu dodávání vody
obci a ptal se, zda obec požádala o bezplatné vytyčení sítí na Vodakvě. Doplnil, že dosud
od starostky neobdržel slíbené podklady a telefonní čísla a ptal se jí na průběh jednání
na Vodakvě. Starostka sdělila, jak probíhalo jednání na vodárnách, proč jednala s p. 6* (dle
uvedení jeho kontaktu v dopisu, který obec obdržela) a který ji zatím nepotvrdil, že vytyčení
sítí je pro obec zdarma – slíbil, že to zjistí. Do diskuze k tématu v souvislosti s umístěním sítí,
prodejem pozemku a jednáním na Vodakvě se zapojili Mgr. Nezbedová, p. Kolínek, p.
Paleček, p. Špecián, starostka.
Pí Žáčiková uvedla, že dosud neobdržela informaci, zda obec ošetří dodržování nedělního
klidu v obci na svoji žádost, kterou podala v listopadu 2019.
Starostka odpověděla, že se návrhem zastupitelstvo bude zabývat.
Do diskuze na téma venčení psů, doplňování sáčků na psí exkrementy a vydání vyhlášky
na omezení volného pohybu psů se zapojili: pí Žáčiková, pí Zemanová, starostka, p. Paleček,
p. Pištej. Starostka sdělila, že upozorní zaměstnance, aby častěji kontroloval zásobu sáčků
a k vydání vyhlášky na omezení volného pohybu psů uvedla, že se jí obec bude zabývat
a příští rok ji vydá.
P. Bílý upozornil na vyhození obsahu kontejneru na textil v intravilánu obce. Starostka
sdělila, že je vývoz kontejneru v současné době již řešen a k podobnému jednání s vyhozením
jeho obsahu už nedojde. Do diskuze k odpadům se zapojil p. Paleček, který upozornil
na vybudovaná nová kontejnerová stání, kde budou umístěny informační tabule s návodem,
jak třídit odpad.
P. Pištej zastupitele upozornil, aby dohlédli a včas upozornili svozovou firmou na vracení
vysypaných kontejnerů do těchto stání a aby její zaměstnanci je nenechávali někde mimo.
Bod 23) Záměr o prodeji části pozemku p.č. 74 v k.ú. Hory u Jenišova
Starostka informovala, že obec obdržela žádost na prodej části pozemku p.č. 74, který se
nalézá se u č.p. 88. Uvedla, že podle jejího názoru prodej není vhodný, jedná se o část
komunikace – obec pozemek potřebuje, a navíc obec zažádala o směnu vedlejšího pozemku
jeho vlastníka- pozemkový úřad. P. Paleček doplnil, že by zde obec mohla udělat cestu
pro pěší k autobusové zastávce.

6

* 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.
Stránka 11 z 13

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č 74 (ostatní
plocha) o výměře 147,14 m2 v k.ú. Hory u Jenišova.
Bez usnesení
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 5

Zdržel se: 0

Bod 24) Záměr o prodeji části pozemku p.č. 526 v k.ú. Hory u Jenišova
Starostka uvedla, že se jedná o přečíslovanou parcelu Pod Rohem a zájemci podali žádost.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č 526 (trvalý
travní porost) o výměře 2 254 m2 v k.ú. Hory u Jenišova.
Usnesení č. 93/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 25) Kronika
Starostka sdělila, že v prosinci tohoto roku kontaktovala pí 7* , jako kronikářku obce, ohledně
doplnění zápisu do obecní kroniky za rok 2019. Jak dále uvedla, pí 8* jí sdělila, že už obecní
kroniku vést nebude. Starostka konstatovala, že chybí zpracovat rok 2019 a 2020 včetně
zachycení událostí v těchto letech na fotografiích. Proto na tuto uprázdněnou funkci byl
navržen PhDr. Pavel Feigl. Na dotaz p. Feigla, zda nemá o tuto funkci někdo z přítomných
zájem se nikdo nepřihlásil.
V diskuzi o vedení kroniky vystoupila pí Zemanová, p. Pištej, starostka a p. Paleček, který
vyzval přítomné ke spolupráci při doplňování událostí do kroniky.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje do funkce kronikáře PhDr. Pavla Feigla s roční
odměnou 12 000 Kč za jeden zpracovaný rok.
Usnesení č. 94/12/2020 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 1(p. Feigl)

Starostka na závěr všem poděkovala za spolupráci a popřála hezké svátky.
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Zasedání ukončeno v 19:06 hod.
Zápis zpracován dne 18.12.2020
Zapisovatelka: Věra Javůrková

Ověřovatelé zápisu:
Podpis dne

Podpis dne

…………………..….
Mgr. Petra Nezbedová

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

Podpis dne
…………………….
Jan Paleček
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