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USNESENÍ 

 
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:  5 

Přítomno:      4 + 1 online 

Omluven:     0 

 

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 

Usnesení č. 01/02/2021 

Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání. 

 

Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 02/02/2021 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo Jana Palečka a p. Miroslava Hradílka ověřovateli 

zápisu. 
 

Bod 4) Složení slibu člena zastupitelstva 

Usnesení č. 03/02/2021 

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. 
 

Bod 5) Různé 

a) Kontrolní a finanční výbor 

Usnesení č. 04/02/2021 

Zastupitelstvo obce Hory odvolává předsedu finančního výboru Mgr. Petru 

Nezbedovou a zároveň volí předsedou finančního výboru Miroslava Hradílka.  

Usnesení č. 05/02/2021 

Zastupitelstvo obce Hory odvolává člena kontrolního výboru Miroslav Hradílka 

a Miroslava Pišteje a zároveň volí členy kontrolního výboru Petru Nezbedovou 

a Václava Kolínka. 
 

a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

Usnesení č. 06/02/2021 

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.  
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b) Způsob prodeje pozemků p. č.  197/2, p. č. 561, p. č. 563 a p. č. 526 

Usnesení č. 07/02/2021 

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, schválených usnesením č. 81/06/2017. 
 

 

 

 

 

 

 

Lucie Hostašová              Karel Špecián 

starostka obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

Vyvěšeno: 19.2.2021 

Sejmuto: 8.3.2021 


