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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 11.7. 2011 od 17:00 hod. v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Hory 

 
 
Celkový počet členů zastupitelstva: 7 

Přítomno:      5 

Omluven:     Milan Nezbeda, Lucie Švarcová 

 

 

Program : 

 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Návrh na udělení čestného občanství 

5) Změna rozpočtu č. 1 

6) Trojdohoda obec – KMV - Komlyashkin 

7) Tříděný odpad – nabídka AVE CZ K. Vary 

8) Různé 

9) Diskuse 

10) Ţádost o odkoupení p.p.č. 487/23, části 487/11 a části 487/21 

11) Dětské hřiště – ţádost o dotaci na zeleň  

 
 

Schválení programu zasedání 
Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  navrţený program rozšířený o bod č. 10 a 11. 

 

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

p. Danu Valtýřovou 

p. Romana Švadlenku 

  

3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 77/7/11 

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

13.6.2011. 
 

K bodu 4) Návrh na udělení čestného občanství  

Usnesení č. 78/7/11 

Zastupitelstvo obce Hory uděluje p. Josefu Stieflovi čestné občanství za přínos o rozvoj 

přátelských vztahů mezi občany ČR a SRN a za podílení se na zvelebování obce Hory. 
 

K bodu 5) Změna rozpočtu č. 1  

Usnesení č. 79/7/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 1. 
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K bodu 10) Žádost o odkoupení p.p.č. 487/23, části 487/11 a části 487/21.  

Usnesení č. 80/7/11 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje odkoupení p.p.č. 487/23, části p.p.č. 487/11 a části 

p.p.č. 487/21 v k.ú. Hory u Jenišova za 50,- Kč za m2. 

 

K bodu  11)  Dětské hřiště – žádost o dotaci na zeleň 

Usnesení č. 81/7/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podání ţádosti o dotaci z Operačního programu Ţivotní 

prostředí, oblast podpory 6.5 na projekt Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny pro matky 

s dětmi, s předpokládanými celkovými výdaji na projekt maximálně 1,5 mil. Kč.  

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zpracování a zkompletování ţádosti společností ABRI 

s.r.o., Sokolov za celkovou odměna ve výši 50.000,- Kč bez 20% DPH v případě, ţe dotace 

bude přiznána. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce p. Pokorného k podepsání smlouvy na 

zpracování ţádosti o dotaci s ABRI, s.r.o. - Dotační a rozvojová agentura 

Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 

 

 

 

 


