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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 9.1.2012 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) Prodej části p.p.č. 7/1 – nabídky 

5) Prodej p.p.č. 80 

6) Zpráva kontrolního výboru 

7) Helior a.s. – plánovací smlouva 

8) Různé 

9) Diskuse 

10) Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 7/1 

11) Výběrové řízení – dopravní řešení p.p.č. 303/4 

12) Nabídky na projektovou dokumentaci dětského hřiště 

 
 

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

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

Anna Rinská 

Milan Nezbeda 

  

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/01/12 

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

12.12.2011. 

K bodu 4) Prodej části p.p.č. 7/1 – nabídky 

Usnesení č. 2/01/12 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 7/1 parcely o 

rozloze –A cca 200 m
2
, B cca 1200 m

2
, C cca100 m

2
 a D cca 350m

2.
  

K bodu 5) Prodej p.p.č. 80 

Usnesení č. 3/01/12 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zpracování znaleckého posudku ceny p.p.č. 80. 
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K bodu 6) Zpráva kontrolního výboru 

Usnesení č.4/01/12 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o výsledku 

kontroly plnění usnesení ZO Hory za sledované období. 

K bodu 8a) Různé - úprava rozpočtu 

Usnesení č.5/01/12 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí informaci o změně rozpočtu č. 5. 

K bodu 8b) Různé - odpisy 

Usnesení č. 6/01/12 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zbývající předpokládanou dobu používání majetku 

počínaje 1.1.2012:  

Čistička odpadních vod u OÚ, pořizovací cena 41.312,- Kč – doba odpisu 1 rok 

Územní plán, pořizovací cena 95.900,- Kč – doba odpisu 8 let 

Územní plán, pořizovací cena 58.072,- Kč – doba odpisu 8 let 

 

K bodu 12) Nabídky na projektovou dokumentaci dětského hřiště 

Usnesení č.7/01/12 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nabídku na PD dětského hřiště firmy Harch Velké 

Popovice za nabídkovou cenu 117 500,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo. 

 

 

 

        Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 
 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 16.1.2012 

 

Sejmuto:  


