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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 25.1.2016 od 17:00 

hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      6 

Omluven:     1 (p. Hostašová) 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Záměr o prodeji p.p.č. 221/16 

5) Termíny zasedání zastupitelstva obce 

6) Výběrové řízení akce „Zastavovací a objemová studie 

          na společenské centrum obce včetně dokumentace pro územní řízení“, 

          možnost čerpání dotace  

7) Změna rozpočtového provizoria 2016 (žádost o dotaci na opravu 

          komunikací) 

8) Změna rozpočtu č. 10 

9) Pořádání masopustu 

10) Vyhlášený dotační titul - pasivní odpočinek, kulturní  památky 

11) Různé 

12) Diskuse 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo upravený program. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 03/01/2016 
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo ověřovateli zápisu p. Renatu Pastelákovou a Karla 

Špeciána. 

 

Bod 4) Záměr o prodeji p.p.č. 221/16 

Usnesení č. 04/01/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o prodeji p.p.č. 221/16 o výměře 

2380 m2 v k.ú. Hory u Jenišova.  

 

Bod 6) Výběrové řízení akce „Zastavovací a objemová studie  na společenské centrum 

obce včetně dokumentace  pro územní řízení“, možnost čerpání dotace  

Usnesení č. 05/01/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Hory – zastavovací a objemová studie na společenské centrum obce 

včetně dokumentace pro územní řízení“ Ing. arch. Martina Hujera Harch, Lojovice 248, 

251 69 Velké Popovice za nabídkovou cenu 175 000 Kč. 
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Usnesení č. 06/01/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podání žádosti o dotaci na zpracování územní studie 

v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 

2014 – 2020 nebo Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 

2020.   

 

Bod 7) Změna rozpočtového provizoria 2016 (žádost o dotaci na opravu komunikací) 

Usnesení č. 07/01/2016 
Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 96/12/2015. 

 

Usnesení č. 08/01/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2016 

ve výši 1/12 nutných provozních výdajů roku 2015 na každý měsíc a zvlášť výdaje 

na akce:  

- zpracování studie zastavění p.p.č. 7/7 v k.ú. Hory u Jenišova do 150 000 Kč, 

- zpracování žádosti o poskytnutí dotace na pořízení traktoru do 25 000 Kč, 

- zpracování žádosti o poskytnutí dotace na opravu místních komunikací do 26 000 Kč, 

- zpracování Strategického a rozvojového plánu do 24 200 Kč, 

 a to do doby schválení rozpočtu. 

 

Bod 8) Změna rozpočtu č. 10 

Usnesení č. 09/01/2016 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 10 pro rok 2015, kterou se 

výše celkových příjmů, výdajů ani financování nemění. 

 

Bod 9) Pořádání masopustu 

Usnesení č.10/01/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje výdaje na pořádání masopustu ve výši 4 700 Kč. 

 

Bod 10) Vyhlášený dotační titul - pasivní odpočinek, kulturní  památky 

Usnesení č.11/01/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zpracování žádosti o dotaci z ministerstva 

zemědělství z programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova na obnovu 

obecní márnice společnosti ABRI  s.r.o. – Dotační a rozvojová agentura, Ondříčkova 

537, 356 01 Sokolov za smluvní cenu 9 000 Kč vč. DPH. 

 

Bod 11) Různé 

A) Žádost o informace – p. Rinský 

Usnesení č.12/01/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje možnost parkování služebního vozidla KIA Sorento 

v areálu Karlovarských minerálních vod a.s., popř. v garáži nemovitosti č.p. 44. 

B) Informace k možnosti podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 

přeshraniční spolupráce 

Usnesení č. 13/01/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zpracování žádosti o dotaci na vybudování 

společenského centra obce v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika 

– Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020 nebo v rámci Programu spolupráce Česká 
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republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 prostřednictvím společnosti ABRI s.r.o. – 

Dotační a rozvojová agentura, Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov, za cenu 100 000 Kč při 

podání žádosti a dalších 100 000 Kč pokud bude dotace přidělena. Obě ceny jsou včetně 

DPH. 

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 27.1.2016 

Sejmuto: 11.2.2016 


