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 U s n e s e n í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 29.5. 2013 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) Zeleň pro dětské hřiště – rozšíření 

5) Vodní zdroj pro dětské hřiště  

6) Závěrečný účet obce za rok 2012 

7) Změna rozpočtu č. 1 

8) Dětský den 

9) Různé  

10) Diskuse 

11) Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci obcí 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  navržený program rozšířený o bod 11) Návrh dodatku č. 4 

ke smlouvě o spolupráci obcí.  

Volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce  z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu: Dana Valtýřová 

              Milan Nezbeda.   

       

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 44/05/2013 

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

29.4.2013. 

Bod 4) Zeleň pro dětské hřiště – rozšíření 

Usnesení č. 45/05/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pořízení změnového hlášení č. 2 na projekt Zeleň 

u dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi – dovybavení. 

Usnesení č.  46/05/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje objednat vyhotovení změnového hlášení č. 2 na projekt 

Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi – dovybavení firmou ABRI s.r.o. 

Sokolov za cenu 8.000,- Kč bez DPH. 
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Usnesení č. 47/05/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje provedení výběrového řízení na dodavatele prvků 

pro dovybavení dětského hřiště v rámci akce Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny 

pro matky s dětmi firmou ABRI s.r.o. Sokolov za cenu do 20.000,- Kč bez DPH. 

Bod 5) Vodní zdroj pro dětské hřiště  

Usnesení č. 48/05/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vybudování vodního zdroje na p.p.č.7/7 do ceny 

30.000,- Kč bez DPH. 

Bod 6) Závěrečný účet obce za rok 2012 

Usnesení č. 49/05/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje závěrečný účet obce Hory za rok 2012 včetně zprávy 

o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad. 

Bod 7) Změna rozpočtu č. 1 

Usnesení č. 50/05/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 1 a tím zvýšení strany rozpočtových 

příjmů na 3.714.459,- Kč, snížení financování na 4.994.780,40 Kč, výdaje zůstávají 

ve stejném objemu. 

Bod 11) Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci obcí 

Usnesení č. 51/05/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje návrh dodatku č. 4 Smlouvy o spolupráci Obce Hory se 

Statutárním městem 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. 4 

Smlouvy o spolupráci obcí. 

 

 

 

 

 

 

        Milan Pokorný           Lucie Švarcová 

starosta obce Hory        místostarostka obce Hory 

 

 

Vyvěšeno: 31.5.2013 

Sejmuto: 15.6.2013 


