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USNESENÍ 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,  

které se konalo dne 13.6.2022 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hory 

 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno: osobně  5 členů zastupitelstva 

     on-line  0 členů zastupitelstva    

Omluven:     2 (p. Valeš a p. Hradílek)     

 

Program: 

1) Zahájení  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Karlovarského kraje 

5) Změna rozpočtu č.2 

6) Záměr o prodeji části pozemku p.č. 172/2 

7) Záměr o prodeji pozemku p.č. 561, 563/32, 197/2 

8) Žádost o udělení souhlasu s vybudováním účelové komunikace k p.č. 514/1                  

v k.ú. Hory u Jenišova 

9) Kupní smlouva na inženýrské sítě ve výstavbě „Pod rybníkem 2“ 

10) Majetkové vypořádání za inženýrské sítě ve výstavbě „Pod rybníkem 1“ 

11) Žádost o změnu plochy využití do nového územního plánu 

12) Linka bezpečí, z.s. 

13) Různé 

14) Prodej traktoru Zetor 

 

 

Bod 1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

Usnesení č. 27/06/2022 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program zasedání. 

 

Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 28/06/2022 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo Lucii Kadlecovou a Jana Palečka ověřovateli zápisu. 
 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 29/06/2022 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 

25.4.2022. 
 

Bod 4) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Karlovarského kraje 

Usnesení č. 30/06/2022 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, 

aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 

Karlovarského kraje s Karlovarským krajem se sídlem Závodní 358/88, 360 06 Karlovy 

Vary, IČO: 70891168. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2023.  
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Bod 5) Změna rozpočtu č. 2 

Usnesení č. 31/06/2022 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 2, která neovlivní výši 

schválených rozpočtových příjmů, výdajů ani financování. Rozpočtové příjmy činí 

6 670 000 Kč, výdaje 11 552 700 Kč a financování 4 882 700 Kč. 

 

Bod 6) Záměr o prodeji části pozemku p.č. 172/2 

Usnesení č. 32/06/2022 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr o prodeji části pozemku p.č. 172/2 (ostatní 

plocha) o výměře 14 m2 v k.ú Hory u Jenišova. 
 

Bod č. 8) Žádost o udělení souhlasu s vybudováním účelové komunikace k p.č. 514/1                  

v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 33/06/2022 

Zastupitelstvo obce Hory souhlasí s vybudováním účelové komunikace na p.p.č. 516 

a části p.p.č. 517 v k.ú. Hory u Jenišova pro účely dopravního napojení pozemkové 

parcely č. 514/1 v k.ú. Hory u Jenišova, a to za podmínky, že investiční náklady 

na vybudování účelové komunikace budou hrazeny v plné výši 1*a budou se finančně 

podílet na odvodu dešťové vody z p.p.č. 516 v k.ú. Hory u Jenišova do propustku na 

p.p.č. 172/2 v k.ú. Hory u Jenišova a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

 

Bod č. 9) Kupní smlouva na inženýrské sítě ve výstavbě „Pod rybníkem 2“ 

Usnesení č. 34/06/2022 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření kupní smlouvy na inženýrské sítě 

ve výstavbě „Pod rybníkem 2“ za celkovou kupní cenu 1 Kč. 

 

Bod č. 10) Majetkové vypořádání za inženýrské sítě ve výstavbě „Pod rybníkem 1“ 

Usnesení č. 35/06/2022 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání 

technické infrastruktury ve výstavbě „Pod rybníkem 1“ s  2* a společností VCSP 

Company s. r. o., IČO 27992471, se sídlem Bulharská 742/9, 360 01 Karlovy Vary za 

celkovou částku 2 100 000 Kč a pověřuje starostku podepsáním dohody.  

 

Bod č. 11) Žádost o změnu plochy využití do nového územního plánu 

Usnesení č. 36/06/2022 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr na změnu územního plánu tak, že p.p.č. 540 

(trvalý travní porost) v k.ú. Hory u Jenišova se mění na plochy bydlení venkovské - BV.  

 

Usnesení č. 37/06/2022 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu.  

 

 

 
 

1*Osobní údaj byl, v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů, anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadu Hory.   

 

2*Osobní údaj byl, v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů, anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadu Hory.   
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Bod č. 12) Linka bezpečí, z.s. 

Usnesení č. 38/06/2022 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti Linka bezpečí, z.s. 

Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 1 000 Kč.  

 

Bod č. 14) Prodej traktoru Zetor 

Usnesení č. 39/06/2022 

Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 26/04/2022. 

 

Usnesení č. 40/06/2022 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej traktoru Zetor 7745 reg. zn. K006946, 

za částku 200 000 Kč panu 3* za podmínky úhrady celé kupní ceny před podpisem 

smlouvy a pověřuje starostku podepsáním kupní smlouvy. 

 

 

 

 

 Lucie Hostašová              Karel Špecián 

starostka obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

Vyvěšeno: 15.6.2022 

Sejmuto: 30.6.2022 

 
 

3*Osobní údaj byl, v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů, anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadu Hory.   


