
U s n e s e n í    

ze zasedání zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 3.12.2012 od 17:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7  

Přítomno:      5 

Omluven:     2 (p. Valtýřová, p. Švadlenka) 

 

 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Návrh smlouvy o napojení kanalizačních řadů 

5) Dohoda o spol. postupu při poptávce ceny energií 

6) Zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č. 494 

7) Rozpočet svazku Mikroregion Sokolov – východ na rok 2013 

8) Rozpočtové provizorium na rok 2013 

9) Rozpočtový výhled 2013 – 2015 

10) Inventarizace 2012 

11) Mimořádný finanční dar pro MAS Sokolovsko 

12) Změny rozpočtu  

13) Různé 

14) Diskuse 

15) Dětské hřiště – přípojka el., vody a VO 

16) Smlouva o zajištění VŘ (Zeleň u dět. hřiště) 

17) Výzva „Zastavte dokončení 2. fáze reformy VS“ 

18) Zaměstnanec obce Hory 

 

 

K bodu 1)  Zahájení 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený rozšířený program zasedání.  

 

K bodu 2)  Volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce zvolilo p. Jiří Pateru a p. Milana Nezbedu za ověřovatele zápisu.  

 

K bodu 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 80/12/2012 

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

8.10.2012. 

 

K bodu 5) Dohoda o spol. postupu při poptávce ceny energií 

Usnesení č. 81/12/2012 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření dohody o společném postupu při poptávce 

ceny energií. 

 

 

 

 



K bodu 6) Zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č. 494 

Usnesení č. 82/12/2012 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části p.p.č. 494 o rozloze  

1952  m2. 

 

K bodu 7) Rozpočet svazku Mikroregion Sokolov – východ na rok 2013 

Usnesení č. 83/12/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje přebytkový rozpočet svazku Mikroregion Sokolov -

východ na rok 2013 s  objemem příjmové strany ve výši 6.004.290,- Kč, výdajové strany 

ve výši 3.619.993,- Kč a přebytkem ve výši 2.384.297,- Kč. 

 

K bodu 8) Rozpočtové provizorium na rok 2013 

Usnesení č. 84/12/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2013 ve výši 

1/12 nutných provozních výdajů roku 2012 na každý měsíc a  investičních výdajů na akce:  

- výběrové řízení (Zeleň u dět. hřiště a klidové zóny)  do 40.000,- Kč,  bez DPH, 

- projektová dokumentace a realizace inženýrských sítí pro dětské hřiště do 270.000,- Kč 

včetně DPH, a to do doby schválení rozpočtu. 

 

K bodu 9) Rozpočtový výhled 2013 – 2015 

Usnesení č. 85/12/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2013 – 2015 

dle přílohy č. 2. 

 

K bodu 10) Inventarizace 2012  

Usnesení č. 86/12/2012  
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí jmenování inventarizační komise a plán inventur 

na rok 2012 ve složení p. Patera, p. Pokorný, p. Javůrková.  
 

K bodu 11) Mimořádný finanční dar pro MAS Sokolovsko 

Usnesení č. 87/12/2012  
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč obecně 

prospěšné společnosti MAS Sokolovsko na vypracování Integrované strategie místního 

rozvoje na období 2014 – 2020. 

 

K bodu 12) Změny rozpočtu  

Usnesení č. 88/12/2012  
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 5 dle přílohy č. 3.  

Usnesení č.89/12/2012  
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 6 dle přílohy č. 4, tj. objem rozpočtu 

se v příjmové straně snižuje na 3.093.500,- Kč, výdaje se snižují na částku 5.809.494,- Kč 

a financování se snižuje na 2.715.994,- Kč. 

 

K bodu 15) Dětské hřiště – přípojka el., vody a VO 

Usnesení č. 90/12/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vybudování přípojky elektřiny a veřejného osvětlení 

a zdroje vody na dětském hřišti. 

 

 

 

 

 



K bodu 16) Smlouva o zajištění VŘ (Zeleň u dět. hřiště) 

Usnesení č. 91/12/2012 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy se společností ABRI Sokolov 

na provedení výběrového řízení na dodavatele akce „Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny 

pro matky s dětmi“ za cenu 40.000,- Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 

 

  Milan Pokorný         Lucie Švarcová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 12.12.2012 

Sejmuto:  2.1.2013 


