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U s n e s e n í 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 31.3.2014 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) ABRI – smlouva o dotačním managementu 

5) Návrh odměn členů zastupitelstva obce 

6) Rozpočet obce Hory 2014 

7) Prodej p.p.č. 51 

8) Prodej p.p.č. 221/16 

9) Převod pozemků pod komunikacemi p.p.č. 127/2 a 310/2 

10) Žádost o koupi části p.p.č. 203/39 

11) Pronájem části p.p.č. 7/1 

12) Prodej části p.p.č. 31/3 (RWE) 

13) Nákup zvonu 

14) Žádost o umístění lampy veřejného osvětlení u č.p. 32 

15) Telefon starosty 

16) Různé   

17) Diskuse 
 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  upravený navržený program.  

Volba ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo obce  z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu:   Annu Rinskou 

        Milana Nezbedu 

 

Bod 4) ABRI – smlouva o dotačním managementu  

Usnesení č. 13/03/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o provedení dotačního managementu 

spojeného s realizací projektu „Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi“ se 

společností ABRI s.r.o., Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov za cenu 17.000,- Kč bez DPH. 

 
Bod 6) Nákup zvonu 

Usnesení č. 14/03/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pořízení zvonu do kapličky v celkové hodnotě 50.000,- 

Kč s DPH včetně instalace a jeho zabezpečení. 

 

Bod 7) Prodej p.p.č. 51 

Usnesení č. 15/03/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji p.p.č 51 v k.ú. Hory 

u Jenišova o výměře 1001 m2. 
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Bod 8) Prodej p.p.č. 221/16 

Usnesení č. 16/03/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej části p.p.č. 221/16 (trvalý travní porost) v k.ú. 

Hory u Jenišova o výměře 3 800 m2 1 ***, za cenu dle znaleckého posudku. 

 

Bod 9) Převod pozemků pod komunikacemi p.p.č. 127/2 a 310/2 

Usnesení č. 17/03/2014  

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o bezúplatném převodu p.p.č.127/2 

o výměře 19 625 m2 a p.p.č. 310/2 o výměře 1533 m2.  

 

Bod 10) Žádost o koupi části p.p.č. 203/39 

Usnesení č. 18/03/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zveřejnění záměru o prodeji p.p.č. 203/39 v k.ú. Hory 

u Jenišova o výměře 111 m2. 

 

Bod 13) Rozpočet obce Hory 2014  

Usnesení č. 19/03/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2014 s příjmy ve výši 

3.905.703,00 Kč a výdaji 6.936.093,20 Kč. Vzniklý schodek ve výši 3.030.390,20 Kč bude 

hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech.   

Usnesení č. 20/03/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje závazné ukazatele dle upravené přílohy č. 2 v tabulkové 

části materiálu „Návrh rozpočtu“. 

Usnesení č. 21/03/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 

poskytnutí příspěvků a finančního daru ve výši a těm právnickým osobám, uvedených 

v příloze č. 1 návrhu rozpočtu. 

Usnesení č. 22/03/2014 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce prováděním úprav rozpočtu v rozsahu 

a za podmínek uvedených v příloze č. 3 návrhu rozpočtu. 

 

Bod 14) Žádost o umístění lampy veřejného osvětlení u č.p. 32 

Usnesení č. 23/03/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje umístění nové lampy veřejného osvětlení u č.p. 32 Hory 

za cenu 28.311,- Kč.  

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný         Lucie Hostašová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 
 
 

 
 

Vyvěšeno: 7.4.2014 

Sejmuto: 22.4.2014 

 
1
 *** 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 


