
U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 11.6.2012 od 17:00 hod. v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Hory 

 
 

Celkový počet členů zastupitelstva: 7 

Přítomno:      6 

Omluven:     1 (p. Patera) 

 

 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Splašková kanalizace a dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze 

            dne 11.8.2011. 

5) Central Group ,a.s. – komunikace a inž. sítě 

6) Žádost o pronájem p.p.č. 221/16 

7) Žádost o prodej části p.p.č. 7/1 

8) Různé 

9) Diskuse 

10) Návrh dodatku č. 3 Smlouvy o spolupráci obcí 

11) Změna rozpočtu č. 2 

12) Smlouva na dotační management 

 

 

K bodu 1)  Zahájení 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený rozšířený program.  

 

K bodu 2)  Volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce zvolilo p. Milana Nezbedu a p. Danu Valtýřovou za ověřovatele zápisu. 

 

K bodu 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č.41/06/2012 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 19.3., 14.5. 

a 29.5.2012. 

 

K bodu 5)  Central Group ,a.s. – komunikace a inž. sítě 

Usnesení 42/06/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje návrh darovací smlouvy DS 22/12/117/UI a návrh 

kupní smlouvy č. 21/12/117/UI ze dne 21.5.2012 mezi obcí Hory a společností CENTRAL 

GROUP Prague Real Expo a.s.  

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce p. Pokorného podepsáním darovací 

smlouvy č. DS 22/12/117/UI a kupní smlouvy č. 21/12/117/UI ze dne 21.5.2012. 

 

K bodu 6)  Žádost o pronájem p.p.č. 221/16 

Usnesení 43/06/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu p.p.č. 221/16. 

 



K bodu 7) Žádost o prodej části p.p.č. 7/1 

Usnesení 44/12/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č.7/1 o výměře 

cca 1.200 m2. 

 

K bodu 10) Návrh dodatku č. 3 Smlouvy o spolupráci obcí 

Usnesení 45/12/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje návrh dodatku č. 3 Smlouvy o spolupráci obcí Hory 

a Karlovy Vary za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí s místem 

trvalého pobytu na území obce v rozsahu dle kapacitních možností města a požadavku obce 

a za dodržení přednostního umístění dětí v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce p. Pokorného podepsáním dodatku č. 3 

Smlouvy o spolupráci obcí. 

 

K bodu 11) Změna rozpočtu č. 2 

Usnesení 46/12/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 2, kterou se příjmová strana rozpočtu 

navyšuje na 3.592.000,- Kč, financování se snižuje na 9.007.300,- Kč a výdaje se zvyšují 

na 12.599.300,- Kč. 

 

K bodu 12) Smlouva na dotační management 

Usnesení 47/12/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy s firmou ABRI s.r o. Sokolov 

na dotační management projektu „Dětské hřiště a klidová zóna pro matky s dětmi“ s cenou 

30.000,- Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce p. Pokorného podepsáním Smlouvy 

o dotačním managementu. 

 

 

 

 

 

 

 

  Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15.6.2012 

Sejmuto:  


