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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 29.2.2016 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) Závěrečný účet za rok 2015 

5) Účetní závěrka 2015 

6) Odpisový plán 2016 

7) Prodej p.p.č. 221/16 

8) Dotace na opravu komunikací 2017 

9) Žádost o opravu komunikace na p.p.č. 216/3 

10) Žádost o dotaci na opravu komunikace na p.p.č. 114 

11) Žádost o dotaci na opravu hřbitovní márnice – PD 

12) Napojení č.p. 100 na obecní kanalizaci 

13) Informace o projektu přeshraniční spolupráci 

14) Kronika 

15) Rozpočet 2016 

16) Strategie Mikroregionu Sokolov - východ 

17) Různé 

18) Diskuse 

19) Darování projektové dokumentace kanalizačních přípojek 

20) Nové webové stránky obce 

21) Stížnosti občanů 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo upravený program. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 14/02/2016 
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo ověřovateli zápisu p. Milana Nezbedu a Miroslava 

Pišteje. 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 15/02/2016 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 

25.1.2016. 

 

Bod 4) Závěrečný účet za rok 2015 

Usnesení č. 16/02/2016 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Závěrečný účet obce Hory za rok 2015 včetně zprávy 

o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad. 
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Bod 5) Účetní závěrka 2015  

Usnesení č. 17/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje účetní závěrku za rok 2015. 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 6) Odpisový plán 2016  

Usnesení č. 18/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje odpisový plán pro rok 2016 podle přílohy č. 2 zápisu. 

 

Bod 7)  Prodej p.p.č. 221/16 

Usnesení č. 19/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č. 221/16 (trvalý travní porost) o výměře 

2 380 m2 v k.ú. Hory u Jenišova 
1
*, za cenu podle znaleckého posudku. 

 

Bod 8) Dotace na opravu komunikací 2017 

Usnesení č. 20/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místní 

komunikace na p.p.č. 216/3 a  na p.p.č. 203/2 pro rok 2017. 

 

Bod 9) Žádost o opravu komunikace na p.p.č. 216/3 

Usnesení č. 21/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje provedení opravy místní komunikace na p.p.č. 216/3 

na základě přijaté žádosti o dotaci na rok 2017. 

 

Bod 14) Kronika 

Usnesení č. 25/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyplacení odměny ve výši 12 000,- Kč kronikářce p. 

Zdeňce Mňatinohové za zpracovaný rok 2014. 

 

Bod 19) Darování projektové dokumentace kanalizačních přípojek 

Usnesení č. 26/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uhrazení nákladů na projektovou dokumentaci 

kanalizačních přípojek zpracovanou pro územní souhlas v plné výši z rozpočtu obce 

a její darování každému vlastníkovi nemovitosti, která bude připojena k obecní 

splaškové kanalizaci. 
 

Bod 20) Nové webové stránky obce 

Usnesení č. 26/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vytvoření nových webových stránek obce Hory 

firmou LITIUM a.s., Nová Kyselka 8, 362 72 Kyselka za nabídkovou cenu 20 086 Kč vč. 

DPH. 
 

 

 

                                                           
1 * Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadě Hory. 
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Bod 15) Rozpočet 2016 

Usnesení č. 27/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2016 s příjmy 

ve výši 3 513 428,00 Kč a výdaji 8 805 500,00 Kč. Vzniklý schodek ve výši 5 292 072,00 

Kč bude hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech.   
 

Usnesení č. 28/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje závazné ukazatele v tabulkové části materiálu 

„Návrh rozpočtu obce Hory pro rok 2016 – závazné ukazatele“. 

 

Usnesení č. 29/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem 

o obcích poskytnutí příspěvků ve výši a těm právnickým osobám, uvedených v příloze 

č. 1 návrhu rozpočtu 2016. 

 

Usnesení č. 30/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce prováděním úprav rozpočtu v rozsahu 

a za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu rozpočtu 2016. 

 

Bod 16) Strategie Mikroregionu Sokolov - východ 

Usnesení č. 31/02/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podání podnětu pro rozvoj Strategie Mikroregionu 

Sokolov – východ v oblasti společných projektů a meziobecní spolupráce na řešení 

využití území Loketské výsypky.  

 

Bod 21) Stížnosti občanů 

Usnesení č. 32/20/2016 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyzvat znečišťovatele ovzduší k nápravě a poté 

stížnosti postoupit Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí. 
 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 2.3.2016 

Sejmuto: 17.3.2016 


