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USNESENÍ 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,  

které se konalo dne 13.10.2021 od 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního 

úřadu Hory 

 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:   7 

Přítomno:       7 

Omluven:      0 

 

 

Program: 

1) Zahájení  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Rámcová smlouva a dodatek č.1 o partnerství a vzájemné spolupráci MAS 

           Sokolovsko o.p.s. 

5) Obecně závazná vyhláška obce o vedení technické mapy obce Hory 

6) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitálně technické mapy 

            Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje 

7) Žádost o změnu územního plánu p.p.č 221/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

8) Žádost o změnu územního plánu p.p.č. 59/1 a p.p.č. 59/3 v k.ú. Hory  

           u Jenišova 

9) Prodej části pozemku p.č. 526 v k.ú. Hory u Jenišova 

10) Závěrečný účet za rok 2020 

11) Účetní závěrka 2020 

12) Rozpočtové opatření č. 2/2021 a 3/2021 

13) Změna rozpočtu č. 4 

14) Zimní údržba 

15) Strategický plán obce 

16) Informace o návštěvě hejtmana Karlovarského kraje  

17) Kronika  

18) Různé 

19) Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 92/1 

 

 

Bod 1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

Usnesení č. 32/10/2021  

Zastupitelstvo obce schválilo upravený program zasedání. 

 

Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 33/10/2021  

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo Jana Palečka a Miroslava Hradílka ověřovateli zápisu. 
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Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 34/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 

13.9.2021. 

 

Bod 4) Rámcová smlouva a dodatek č.1 o partnerství a vzájemné spolupráci MAS 

Sokolovsko o.p.s. 

Usnesení č. 35/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření dodatku č. 1 rámcové smlouvy 

o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem podílení se na činnosti obecně prospěšné 

společnosti MAS Sokolovsko o.p.s. se sídlem nám. Míru 230, 356 01 Březová, IČO: 

27962008 

 

Bod 5) Obecně závazná vyhláška obce o vedení technické mapy obce Hory 

Usnesení č. 36/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021 o vedení 

technické mapy obce Hory. 

 

Bod 6) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitálně technické mapy 

Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje 

Usnesení č. 37/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, 

aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 

Karlovarského kraje po roce 2018 s Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 358/88, 

360 06 Karlovy Vary, IČO: 70891168, za roční paušální částku ve výši 2 Kč za každého 

obyvatele obce. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

 

Bod 7) Žádost o změnu územního plánu p.p.č 221/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 38/10/2021 

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

221/1 v k.ú. Hory u Jenišova bude zrušena bez náhrady komunikace navrhovaná 

ve změně územního plánu č. 9/E s označením „plocha veřejného prostranství (místní 

komunikace)“ a p.p.č. 221/1 v k.ú. Hory u Jenišova zpět převedena na plochu území 

„smíšené venkovské bydlení“. 

 

Bod 8) Žádost o změnu územního plánu p.p.č. 59/1 a p.p.č. 59/3 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 39/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr na úpravu územního plánu tak, že p.p.č. 59/1 

a 59/3 v k.ú. Hory u Jenišova budou převedeny na plochu bydlení venkovského typu 

(BV). 

 

Bod 10) Závěrečný účet 

Usnesení č. 40/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Závěrečný účet obce Hory za rok 2020 včetně zprávy 

o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením bez 

výhrad. 
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Bod 11) Účetní závěrka 2020 

Usnesení č. 41/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje účetní závěrku za rok 2020. Zastupitelstvo obce 

Hory nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů 

v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 

a finanční situace účetní jednotky.  

     

Bod 12) Rozpočtové opatření č. 2/2021 a 3/2021 

Usnesení č. 42/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021, kterým 

se rozpočtové příjmy zvyšují na 4 719 258 Kč, výdaje se zvyšují na 9 966 805,40 Kč 

a financování se snižuje na 5 247 547,40 Kč. 

 

Usnesení č. 43/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021, kterým se 

rozpočtové příjmy nemění a zůstávají na 4 719 258 Kč, výdaje se zvyšují na 9 967 686,40 

Kč a financování se zvyšuje na 5 248 428,40 Kč. 

 

Bod 13) Změna rozpočtu č. 4 

Usnesení č. 44/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 4, kterou se rozpočtové 

příjmy snižují na částku 4 708 441,40, výdaje se navyšují na částku 9 982 066,40 Kč 

a financování se zvyšuje na hodnotu 5 273 625 Kč. 
 

Bod 14) Zimní údržba 

Usnesení č. 45/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje plán zimní údržby místních komunikací pro správní 

území obce Hory v předloženém znění.  

 

Usnesení č. 46/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření příkazní smlouvy na provedení a zajištění 

přípravy a průběhu veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup malotraktoru pro obec 

Hory“ s Mgr. Danielem Tomínem, Jednoty 1431, 356 01 Sokolov za cenu 8 500 Kč. 

 

Usnesení č. 47/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek 

na veřejnou zakázku malého rozsau „Nákup malotraktoru pro obec Hory“ ve složení: 

Karel Špecián, Jan Paleček, Miroslav Hradílek, Václav Kolínek a Vladimír Valeš. 

 

Bod 15) Strategický plán obce 

Usnesení č. 48/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Program rozvoje obce Hory na období 2021 – 2030 

zpracované v rámci projektu Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – 

východ II. reg. Č.: CZ.03.4.74/0.0/17_080/0009899.  

 

Bod 19) Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 92/1 

Usnesení č. 49/10/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IP-12-0004462, VB/1, Hory, KV, p.č. 100/2, kNN/ na p.p.č. 92/1, se společností ČEZ 
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Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín za jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč 

a pověřuje starostku jejím podepsáním.  
 

   

 

 

 

 

 

Lucie Hostašová              Karel Špecián 

starostka obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  

Sejmuto:  


