
 
1 

 

 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 12.12. 2011 od 17:00 hod. v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Hory 

 
 
Celkový počet členů zastupitelstva: 7 

Přítomno:      7 

Omluven:     0 

 

 

Program : 

 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Změna rozpočtu č. 4 

5) Dodatek č. 1 k Trojdohodě (KMV, Komlyashkin, obec) 

6) Prodej části p.p.č. 260/1 

7) Zveřejnění záměru o prodeji p.p.č. 80 

8) Inventarizace 2011 

9) Úprava cen za hrobová místa 

10) Loketská výsypka – územně plánovací studie 

11) Různé 

12) Diskuse 

 
 

Schválení programu zasedání 
Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  navržený program  

 

 

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

Dana Valtýřová 

Roman Švadlenka 

  

 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 135/12/11 

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

14.11.2011. 

 

Bod 4) Změna rozpočtu č. 4  

Usnesení č. 136/12/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 4. Příjmová strana se navyšuje 

o 221.959,- Kč, financování se snižuje o 221.959,- Kč, objem výdajů se nemění. 
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Bod 6) Prodej části p.p.č. 260/1  

Usnesení č. 137/12/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej části p.p.č. 260/1 o rozloze 8 m
2
 Městu Loket 

za navrženou cenu 50,- Kč za m
2
. 

 

Bod 7) Zveřejnění záměru o prodeji  p.p.č. 80 

Usnesení č. 138/12/11                  
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 80 v k. ú. Hory 

u Jenišova.  

Bod 8) Inventarizace 2011 

Usnesení č. 139/12/11  
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí jmenování inventarizační komise a plán inventur 

za rok 2011. 

 

Bod 9) Úprava cen za hrobová místa 

Usnesení č. 140/12/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje úpravu poplatku za nájem hrobového místa 3,- Kč/m2 

a rok a za služby spojené s nájmem místa na pohřebišti 85,- Kč za m2 a rok. 

 
Bod 10) Loketská výsypka – územně plánovací studie 

Usnesení č. 141/12/11 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje  zpracování územně plánovací studie na k.ú. Hory 

u Jenišova – Loketská výsypka za účelem převedení požadovaných pozemků na všeobecně 

prospěšné stavby od Pozemkového fondu ČR a její zaregistrování jako platného plánovacího 

podkladu. 

 

 

 

 
 

 

 

        Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 
 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 14.12.2011 

 

Sejmuto:  


