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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 11.4. 2011 od 17:00 hod. v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Hory 

 
 
Celkový počet členů zastupitelstva: 7 

Přítomno:      7 

Omluven:     nikdo  

 

 

Program : 

 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Závěrečný účet obce Hory za rok 2010 

5) Rozpočet obce na rok 2011 

6) Dohoda o změně zakládací smlouvy – MAS Sokolovsko o.p.s. 

7) Cestovné – starosta 

8) Údržba travnatých ploch 

9) Splašková kanalizace Jalový Dvůr - stavební dozor 

10) Cenová mapa 

11) Cyklostezka  

12) Vyjádření ke smlouvě KMV, Komlyashkin, obec 

13) Pořádání „Pálení čarodějnic“ 
 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o  navržený program jednání s následujícími změnami a doplněními: 

 

Rozšíření o body č.: 

11) Vyjádření ke smlouvě KMV, Komlyashkin, obec 

12) Pořádání „Pálení čarodějnic“ 
 

Volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce  z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu: 

 Anna Rinská 

Dana Valtýřová 

 

3)Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 47/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 14.3.2011. 

 

4) Závěrečný účet obce Hory za rok 2010 

Usnesení č. 48/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad. 
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5) Rozpočet obce Hory na rok 2011 

Usnesení č. 49/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje rozpočet obce na rok 2011 s příjmy ve výši 7.386.170,00 Kč, 

výdaji 3.670.425,00 Kč. Vzniklý schodek ve výši 3.715.745,00 Kč bude hrazen finančními prostředky 

minulých let.   

 

Usnesení č. 50/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje závazné ukazatele stanovené v příloze č. 2 rozpočtu. 

 

Usnesení č. 51/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí příspěvků a finančního daru subjektům a ve 

výši uvedené v příloze č. 1 rozpočtu. 
 

Usnesení č. 52/4/11 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním úprav rozpočtu v rozsahu a za podmínek 

uvedených v příloze č. 3 rozpočtu. 

 

6) Dohoda o změně zakládací smlouvy – MAS Sokolovsko o.p.s. 

Usnesení č. 53/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Dohodu o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné 

společnosti MAS Sokolovsko o.p.s. 

 

Bod č. 7 neprojednáván. 

 

8) Údržba travnatých ploch 

Usnesení č. 54/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí informaci o upozornění na povinnou údržbu zeleně 

zaslané osobám, které na území obce vlastní rozsáhlé travnaté plochy a  nabídku firem, které by měly 

zájem provádět údržbu veřejné zeleně. 

 

9) Splašková kanalizace Jalový Dvůr - stavební dozor 

Usnesení č. 55/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavřít mandátní smlouvu s p. Ladislavem Stehlíkem, 

autorizovaným stavitelem pro pozemní stavby za provedení stavebního dozoru při akci „Splašková 

kanalizace Jalový Dvůr“ za smluvní cenu 20 000,- Kč.  

 

Usnesení č. 56/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce podepsáním mandátní smlouvy. 

 

Usnesení č. 57/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje firmu VSF Fanta spol. s r.o., Vančurova 634/5, Karlovy Vary 

jako vítěze výběrového řízení na akci „Hory – Jalový Dvůr – splašková kanalizace“.  

 

10) Cenová mapa 

Usnesení č. 58/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí předložený návrh na postup při stanovení ceny pozemků a 

jejich pronájmu dle přílohy č. 1. 

 

11) Cyklostezka „Na výsypce“ 

Usnesení č. 59/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pokračování zpracování projektu na cyklostezku „Na výsypce“ 

ve 2 etapách. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na zpracování projektové 

dokumentace pro cyklostezku Hory – Jenišov s Ing.  Hovorkou. 
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12) Vyjádření ke smlouvě KMV, Komlyashkin, obec 

Usnesení č. 60/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí, že bude vypracován nový návrh smlouvy KMV, 

Komlyashkin, obec. 

 

13) Pořádání „Pálení čarodějnic“ 

Usnesení č. 61/4/11 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí organizační zajištění pořádání „Pálení čarodějnic“. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


