
U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 9.7.2012 od 17:00 hod. v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Hory 

 
 

Celkový počet členů zastupitelstva: 7 

Přítomno:      5 

Omluven:     2 (p. Patera, sl. Švarcová) 

 

 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Splašková kanalizace  

5) Central Group Prague Real Expo a.s.  

6) Různé 

7) Diskuse 

8) Nájemní smlouvy na p.p.č 221/16 

9) Závěry z kontroly MVČR 

10) Věcné břemeno na p.p.č. 203/12 

11) Petice – R6 

 

 

K bodu 1)  Zahájení 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený rozšířený program.  

 

K bodu 2)  Volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce zvolilo p. Annu Rinskou a p. Romana Švadlenku za ověřovatele zápisu. 

 

K bodu 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č.48/07/2012 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 11.6.2012. 

 

Usnesení č. 49/07/2012 

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

19.3.2012. 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 3, kterou se výdajová strana rozpočtu 

na § 6171, pol. 6449, záznamová jednotka 027 zvyšuje o 133.115,- Kč zároveň se o tuto 

částku snižují výdaje na § 2321, pol. 6121. Objem celkových výdajů se nemění. 

 

Usnesení č. 50/07/2012 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření nájemní smlouvy s 

1
***  na části p.p.č. 221/16 v k.ú. 

Hory u Jenišova. 
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 *** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadě Hory 

 



Usnesení č. 51/07/2012 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí závěry z  kontroly výkonu samostatné působnosti 

obce Hory provedené pracovníky Ministerstva vnitra ČR dne 23.5.2012. 

Zastupitelstvo obce Hory přijímá nápravná opatření: 

- zavést evidenci právních předpisů obce Hory, a to nejpozději do 13.7.2012, 

- pověřit účetní obce vedením a soustavnou aktualizací evidence právních předpisů obce 

- projednávat zastupitelstvem obce závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích 

  přezkoumání hospodaření obce, a to počínajíc rokem 2013, 

- zveřejnit a zpřístupnit do 31.7.2012 v sídle obce na místě, které je všeobecně přístupné 

  soubor povinně   zveřejňovaných informací pro informování veřejnosti v rozsahu daném 

  ustanovením § 5 odst. 1 včetně dálkového přístupu, 

- pověření účetní obce a místostarostky obce vedením a soustavnou aktualizací seznamu 

  povinně zveřejňovaných informací , 

- obec neprodleně zpracuje a zveřejní výroční zprávu o poskytování informací za roky 2010 a 

  2011, a to   i způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

- pověření účetní obce ke zpracování výročních zpráv za roky 2010 a 2011 a následně 

  každoročně za předchozí kalendářní rok vždy v termínu do 1. března následujícího 

  kalendářního roku. 

 

Usnesení č. 52/07/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pořízení věcného břemena na p.p.č. 203/12 v k.ú. Hory 

u Jenišova pro p. 
2
*** za účelem umístění kolektoru pro tepelné čerpadlo. 

 

Usnesení č. 53/07/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje připojení obce Hory k petici za účelem řešení 

zvýšeného průjezdu vozidel po silnicích ve směru Karlovy Vary – Cheb po zpoplatnění úseku 

rychlostní komunikace R6.  

 

 

 

 

  Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12.7.2012 

Sejmuto:  28.7.2012 
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