
Stránka 1 z 2 

 

U s n e s e n í 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 28.4.2014 od 17:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7  

Přítomno:      6 

Omluven:     1 (Pokorný) 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Prodej p.p.č. 51 

5) Prodej p.p.č. 203/39 

6) Záměr o pronájmu části p.p.č. 7/1 – určení a doplnění žádosti 

7) Zařazení obce do územní působnosti na období 2014 – 2020 

            (MAS Sokolovsko) 

8) Závěrečný účet obce Hory 2013 

9) Účetní závěrka 2013 

10) Smlouva o zajištění zpětného odběru odpadu (EKO – KOM) 

11) Hygienické zařízení na p.p.č. 7/7 

12) Změna rozpočtu č. 1 

13) Změna rozpočtu č. 2 

14) Komplexní pozemkové úpravy 

15) Bio odpad – kontejner 

16) Různé 

17) Diskuse 

18) AVE CZ - dodatek ke smlouvě 
 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce  s c h v á l i l o  navržený program rozšířený o bod 18).  

Volba ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo obce  z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu:   Danu Valtýřovou 

        Romana Švadlenku 

 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 24/04/2014 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 

24.2.2014 a z 31.3.2014. 
 

Bod 6) Záměr o pronájmu části p.p.č. 7/1 – určení a doplnění žádosti 

Usnesení č. 25/04/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu části p.p.č. 7/1 v k.ú. Hory 

u Jenišova, o výměře 1 411 m2 za účelem sekání a spásání trávy, 40/ar/rok.  
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Bod 7) Zařazení obce do územní působnosti na období 2014 – 2020  (MAS Sokolovsko) 

Usnesení č. 26/04/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zařazení území obce Hory, v územní působnosti MAS 

Sokolovsko, do územní působnosti MAS Sokolovsko na období 2014 – 2020. 

 

Bod 8) Závěrečný účet obce Hory 2013 

Usnesení č. 27/04/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Závěrečný účet obce Hory za rok 2013 včetně zprávy 

o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad. 

 

Bod 9) Účetní závěrka 2013  

Usnesení č. 28/04/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje účetní závěrku za rok 2013. Zastupitelstvo obce Hory 

nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 

vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky.  

 

Bod 10) Smlouva o zajištění zpětného odběru odpadu (EKO – KOM) 

Usnesení č. 29/04/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy vč. dodatku č. 1 o zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 

1685/17, 140 21 Praha 4. 

 

Bod 12) Změna rozpočtu č. 1 

Usnesení č. 30/04/2014 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 1, provedenou starostou obce, 

na základě usnesení zastupitelstva obce č. 23/03/2014 ze dne 31.3.2014. 

 

Bod 13) Změna rozpočtu č. 2 

Usnesení č. 31/04/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 2 ve výši 100 331,- Kč, objem 

rozpočtových výdajů se nemění. 

 

Bod 18) AVE CZ – dodatek ke smlouvě 

Usnesení č. 32/04/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě 

a využití složek komunálního odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10. 

 

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný         Lucie Hostašová 

starosta obce Hory    místostarostka obce Hory 
 
 

 
 

Vyvěšeno: 2.5.2014 

Sejmuto: 17.5.2014 

 


