Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,
které se konalo dne 11. 2. 2021 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hory
Celkový počet členů zastupitelstva k 28. 1. 2021: 5
Celkový počet členů zastupitelstva k 29. 1. 2021: 4 - z důvodu rezignace člena Mgr. Nezbedové
Přítomno:

osobně
on-line
osobně

3 členové zastupitelstva
- starosta, místostarosta. p. Paleček
1 člen zastupitelstva - PhDr. Feigl
1 náhradník člena zastupitelstva – p. Hradílek

Program:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání vzdání se funkce člena zastupitelstva
4) Složení slibu člena zastupitelstva
5) Různé

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.
Starostka konstatovala, že zasedání se účastní 4 členové a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Při zahájení zasedání bylo novému členovi zastupitelstva Miroslavu Hradílkovi (při prezentaci)
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, který je osobně
převzal.
Dále uvedla, že proti zápisu ze dne 14. 12. 2020 nebyly podány námitky.
Schválení programu
O programu zasedání bylo hlasováno:
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání.
Usnesení č. 01/02/2021 bylo schváleno
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Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi Jan Paleček a Miroslav Hradílek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo Jana Palečka a Miroslava Hradílka ověřovateli zápisu.
Usnesení č. 02/02/2021 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 3) Projednání vzdání se funkce člena zastupitelstva
Mandát členky zastupitelstva Mgr. Petry Nezbedové zanikl dle ustanovení § 55 odst.2 písm. b)
zákona č. 491/2001 Sb. dnem 29. 1. 2021, kdy byla starostce obce doručena písemné rezignace.
Náhradníkem, který ze zákona nastupuje na uvolněný mandát je Miroslav Hradílek. Jeho
mandát vznikl dnem 30. 1. 2021.
•

Bez usnesení

Bod 4) Složení slibu člena zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala p. Miroslava Hradílka jako
náhradníka po Mgr. Petře Nezbedové ke složení slibu člena zastupitelstva obce.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Hory a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a vyzvala člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1), který takto učinil a ujal se tím mandátu člena
Zastupitelstva obce Hory.
•

Bez usnesení

Starostka navrhla stanovit rozhodné datum pro poskytování měsíční odměny v případě
pozdějších personálních změn, např. nástup náhradníka na uprázdněný mandát což usnesení
č. 89/12/2019 ze dne 11.12.2019, kterým byly stanoveny měsíční odměny neuvolněným
členům, neřeší.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory stanovuje rozhodné datum pro vznik nároku na poskytování
měsíční odměny, v souladu s usnesením č. 89/12/2019 Zastupitelstva obce Hory ze dne
11.12.2019, náhradníkovi na uprázdněný mandát neuvolněného člena zastupitelstva obce
ode dne prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se zúčastnil.
Usnesení č. 03/02/2021 bylo schváleno.
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Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 5) Různé
a) kontrolní a finanční výbor
Starostka v souvislosti se vzdáním se funkce člena zastupitelstva obce Mgr. Petrou Nezbedovou
upozornila, že zároveň se uvolnila funkce předsedy finančního výboru, kterou jmenovaná
zastávala. Vyzvala přítomné členy k návrhům na doplnění finančního výboru.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory odvolává předsedu finančního výboru Mgr. Petru Nezbedovou
a zároveň volí předsedu finančního výboru Miroslava Hradílka.
Usnesení č. 04/02/2021 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory odvolává člena kontrolního výboru Miroslav Hradílka
a Miroslava Pišteje a zároveň volí členy kontrolního výboru Petru Nezbedovou a Václava
Kolínka.
Usnesení č. 05/02/2021 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

V 16.10 ukončil svou on-line účast na zasedání zastupitel PhDr. Feigl a nadále zastupitelstvo
jednalo v počtu 4 zastupitelů ve složení starostka, místostarosta, p. Paleček a p. Hradílek.
b) smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Obec obdržela žádost od společnosti Cetin a. s. o souhlas s novou přípojkou NN a el. pilíře
pro stávající stavbu technologie DSLAM z důvodů přesunutí technologie z ústředny
pro zrychlení a navýšení internetového připojení v obci a předložila návrh smlouvy o budoucí
služebnosti inženýrské sítě pro zřízení a uložení telekomunikačního zařízení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu u budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
RVDSL1714_C-K_DOUK64-DOUKK1HR_NDN se společností CETIN a. s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 za jednorázovou úplatu 10.000 Kč a pověřuje
starostku jejím podepsáním.
Usnesení č. 06/02/2021 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0
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c) ostatní
V rámci bodu ,,Různé“ dále k dotazu místostarosty, jak pokročil prodej pozemků p. č. 197/2,
p. č. 561, p. č. 563, p. č. 526 , starostka uvedla, že záměr byl zveřejněn a následně byly na obec
doručeny 2 nabídky. Uvedl, že nyní by se tedy mělo postupovat podle zásad pro prodej
obálkovou metodou, schválených usnesením č. 81/06/2017, kde je stanoven postup pro případ,
kdy je více zájemců o koupi obecního pozemku, tedy výzva k podání nabídek, a jejich následné
hodnocení zastupitelstvem obce. Zastupitelé proti tomuto postupu neměli námitek a souhlasili
s ním.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory rozhoduje o konání výběrového řízení na prodej pozemků p. č.
197/2, p. č. 561, p. č. 563, p. č. 526 v k. ú. Hory u Jenišova podle zásad pro prodej
obálkovou metodou schválenou usnesením č. 81/06/2017.
Usnesení č. 07/02/2021 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Po vyčerpání všech bodů schváleného bodu programu starostka, a bez dalších dotazů
a připomínek od ostatních členů zastupitelstva, zasedání ukončila a poděkovala všem za účast.

Zasedání ukončeno v 16.20 hod.
Zápis zpracován dne 11. 2. 2020
Zapisovatelka: Věra Javůrková

Ověřovatelé zápisu:
Podpis dne
bez výhrad a připomínek

Podpis dne
bez výhrad a připomínek

…………………..….
Jan Paleček

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

Podpis dne
bez výhrad a připomínek
…………………….
Miroslav Hradílek
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