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 U S N E S E N Í    

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 18.12. 2013 od 17:00 hod.  

v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 

 
 
Celkový počet členů zastupitelstva: 7 

Přítomno:      7 

Omluven:     nikdo 

 

 

Program : 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Výběrové řízení na dovybavení dětského hřiště – projekt „Zeleň 

            u dět. hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi“ 

5) Změna rozpočtu č. 7 

6) Rozpočtové provizorium na rok 2014 

7) Smlouva s ČEZ Prodej, s.r.o. na odběr elektřiny pro novou větev 

            veřejného osvětlení (areál Central Group) 

8) Telefon starosty 

9) Různé   

10) Diskuse 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  navržený program bez bodu 8, který byl stažen z jednání. 

  

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. 92/12/2013 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání  30.10. 

a 27.11.2013. 

 

 

Bod 5) Změna rozpočtu č. 7 

Usnesení č. 93/12/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 7. Upravené rozpočtové příjmy 

zůstávají ve výši 4.121.818,- Kč, financování 2.088.401,40 Kč a upravené výdaje 

6.210.219,40 Kč. 
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Bod 6) Rozpočtové provizorium na rok 2014 

Usnesení č. 94/12/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2014 ve výši 

1/12 nutných provozních výdajů roku 2013 na každý měsíc a investičních výdajů na akce:  

a) výběrové řízení na dovybavení dět. hřiště (projekt „Zeleň u dět. hřiště a klidové zóny 

pro matky s dětmi) do 20.000,- Kč bez DPH, 

b)  realizace dovybavení dět. hřiště (projekt „Zeleň u dět. hřiště a klidové zóny pro matky 

s dětmi) do 691.700,- Kč bez DPH, 

a to do doby schválení rozpočtu. 

 

Bod 7) Smlouva s ČEZ Prodej, s.r.o. na odběr elektřiny pro novou větev veřejného 

osvětlení (areál Central Group) 

Usnesení č. 95/12/2013 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny č. 13_CEZDI_05674869 se společností ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha.  

 
 

 

 

 

        Milan Pokorný           Lucie Hostašová 

starosta obce Hory        místostarostka obce Hory 

 

 

 

Vyvěšeno:  20.12.2013 

Sejmuto:  6.1.2014 


