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USNESENI Z 4.ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE
HoRA sv. ŠEgnsrúruazE DNE 26,6.2oL9

1'
2.
3.
4.
5.
6'

Z.o. schválilo ověřovatele zápisu p.Lenku Královou a p.Kateřinu Pikalovou.
Z.o. schválilo program 4'zasedání Z.o' HoraSv.Šebestiána'
Z.o. bere na vědomí kontrolu usnesení 3.zasedání Z.o.Hora Sv.Šebestiána.
Z.o. schválilo dodatek č. 3 ke zÍizovací listině MŠHora Sv. Šebestiána-příspěvkovéorganizace obce
Z.o. schválilo Závěrečný účetobce Hora Sv' Šebestiána za rok 20LBbezýhrad.

Z'o' schválilo rozpočtovéopatření č.I/20L9 s naýšenímrozpočtových příjmů a výdajů
ýši 1'2 640 000,-Kč.
7. Z'O. schválilo směrnici o provádění inventarizace.
Ba) Z.o. schválilo vyvěšení záměru obce na zÍízenívěcnéhobřemene pro stavbu "Hora Sv. Šebestiána,
KVN, TS, KNN".
Bb) Z'o bere na vědomí zápis č. 4/2019 z jednání Rady DSo Chomutovsko, které se konalo dne
29'května 20L9 v Chomutově'
Bc) Z.o' schválilo delegování starostky Ing.Lenky Štelcichovék jednání a k hlasování jménem obce
Hora Sv. Šebestiána na valné hromadě společnosti SVS a.s' Teplice.
Bd) Z.0. bere na vědomí zápis č. I/20L9 z valné hromady Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko,
která se konala dne 24.dubna201'9 v Bílencích
Z.o.
bere na vědomí zápis č' 2/zo1'9 zvalné hromady Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko,
Be)
která se konala dne ]'1.června201'9 v Blatně.
BD Z.o' schválilo souhlasné stanovisko se zapojením obce Hora Sv.Šebestiána do projektu "Strategické
řízeníspolupráce obcí Chomutovska se zapojením veřejnosti zavwžitímoderních metod a nástrojů.
8g) Z'o. neschválilo koupi pozemku p.p.č' 150/1 v k.ú. Hora Sv. Šebestiána.
Bh) Z.o. neschválilo prodejpozemků p'p'č. 150/1 aL2L2/72vk.ú'Z93/3 v k'ú. Hora Sv.Šebestiána'
BchJZ.o' schválilo instalaci 4 ks solárních lamp dle cenové nabídý společnosti ID RoZHLASY s.r.o.
Vigantice ve výši 120 00B,-Kč včetně DPH'
čp.42, na parcele p.p'č. Lu'a/ 1 v k.ú. Hora Sv'Šebestiána o rozměrech 180cm x 300cm a ukládá
starostce vyvěsit záměr obce.
Bi) Z.0. schválilo pořízení nového informačního systému pro občany "Aplikace v obrazech" od
společnosti Galileo Corporation s.r.o. Chomutov za pořizovací cenu ].2 500,-Kč bez DPH a ročním
poplatkem ve ýši 3 500,_Kč bez DPH.
Bj) Z.o. bere na vědomí žádost na prodej části pozemku p.p.č' 1B5 v k'ú. Hora Sv.Šebestiána na ýstavbu
rodinného domu a ukládá starostce vyvěsit tento záměr obce.
Bk] Z.o' schválilo sepsání smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku p.p'č. 101 v k.ú.
Hora Sv.Šebestiána dle vypracovaného znaleckého posudku'
Bl) Z'o. bere na vědomí žádost na odkoupení části pozemku p.p.č.1'3 /L v k.ú. Nová Ves u Křimova
na qýstavbu garáže' Z.o' ukládá starostce vyvěsit tento záměr obce.
Bm) Z.o. schválilo souhlasné stanovisko ke společnémupovolení stavby na akci "Přístavba RD na p.p'č.
1'53/1' v k'ú. Hora Sv. Šebestiána''
Bn) Z'o. schválilo sepsání kupní smlouvy na pozemek p.p.č. L7 /3 v k.ú. Nová Ves u Křimova dle
Vypracovaného znaleckého posudku.
o 1 650 000,-Kč na vyrovnaný rozpočet ve
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Bo) Z'o. schválilo příspěvek pro Chomutovskou knihovtra na nákup knih do ýměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických služeb ve výši ]" 500,-Kč'
BpJ Z.0' schválilo realizaci II.etapy opravy chodníkův obci Hora Sv. Šebestiána ve ýši 300 000,-Kč

[material, stavební dozorJ, realizace bude provedena svépomocí.
Bq) Z.0. schválilo příspěvek na stravování pro pracivníky obce, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu
s obcí a uvolněnému členu zastupitelstva obce v částce 75,-Kč na jednu stravenku v celkové

hodnotě ].00,-Kč.
Br) Z'o' schválilo zpracováni územnístudie pro plochu 53 dle platného územníhoplánu pro výstavbu
rodinných domů.
Bs) Z.o. schválilo ceník na prodej dřevní hmoý na otop z obecních lesů za ýše uvedené ceny'
Bt) Z'o. schválilo zajištění likvidace jedlých olejů do konce 7 /20L9'
Bu) Z.o. bere na vědomí provedení měření hluku v Nové Vsi I v Hoře Sv. Šebestiána.
Bv) Z.o' bere na vědomí schůzku koordinátorů na kotlíkovou dotaci, která se uskuteční dne B'7 '201'9
od 17.hodin v restauraci U Soudu.
BwJZ.o. schválilo zahrnout do rozpočtu obce Hora Sv. Šebestiána částku 3o0 000,-Kč na opravu plotu
v Mateřské škole Hora Sv. Šebestiána.
9a) Z.o. bere na vědomí připomínku na zpoplatnění záborů uvedených v bodě Ba).
9b) Z.o' bere na vědomí připomínky k výstavbě kavárny-cukrárny na pozemku p.p.č' 150/1 v k.ú.
Hora Sv. Šebestiána'
9c) Z'o. bere na vědomí dotaz na opravu komunikace za hlavní silnicí směrem k rybníku.
9dJ Z.o. bere na vědomí dotaz na zÍízenístanoviště kontejnerů na tříděný odpad na druhé straně
obce za křižovatkou'
9e) Z.o' bere na vědomí upozornění na potřebnou likvidaci kvetoucího bolševníku v Nové Vsi.
vozidel
9D Z"o' bere na vědomí dotaz na vybudování obecního radaru k omezení rychlosti projíždéjících
na hlavní silnici.
99) Z.o' bere na vědomí upozornění na dorovnání terénu u vjezdu do zahrady MŠHora Sv'Šebestiána
při ýstavbě nového plotu a dotaz k II.etapě opravy chodníkův obci Hora Sv.Šebestiána.
9h) Z.o' bere na vědomí dotaz na urgency u společnosti KABEL SPoJ na vypracování cenových nabídek
na dvě etapy ýměny kabelů veřejného osvětlení v obci Hora Sv. Šebestiána.

9ch)Z'o.berenavědomí d'otaz,zjakéhodůvodubylauzavřen"Ékolk"dne26.6'2079azdatomělapaní

ředitelka povolené.
9i) Z'o' bere na vědomí informace k ýstavbě Free Shopu společnosti Velta Plus.
9j) z.o' bere na vědomí dotaz k pronájmu obecního pozemku Městským lesům Chomutov, na kterém
opracovávají dřevo.
9k) Z'o' bere na vědomí požadavek na zabránění parkování aut na obecních pozemcích a cestách
návštěvníkůpenzionu Ambra a herny a odstranění vraku od tohoto penzionu.
9l) Z'o. bere na vědomí věcnou připomínku na nepořádek v okolí větrných elektráren.
9m)Z.o' bere na vědomí dotaz na řešení těžby stromů napadených kůrovcem'
9n) Z'o. bere na vědomí požadavek o zpracování nabídky na opravu autobusoých zastávek v Nové Vsi'
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Zapisovatel:

sl.

Petra Štelcichová

ověřovatelé zápisu: p.Lenka Králová
p.Kateřina Pikalová
Starostka obce Hora Sv.Šebestiána: Ing.Lenka Štelcichová
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