
Stránka 1 z 2 

 

Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 15.12.2014 od 17:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7  

Přítomno:      5 

Omluven:     2 (Pokorný, Zeman) 

 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Změna rozpočtu č. 10 

5) Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 

6) Pronájem nebytových prostor v č.p. 47 

7) Rozpočtové provizorium pro rok 2015 

8) Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 

9) Žádost Mikroregionu Sokolov – východ 

10) Různé 

11) Diskuse 

12) Přílohy č. 5-7 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu 

13) Kronikář 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce s c h v á l i l o  navržený program doplněný o bod 12) Přílohy č. 5-7 ke 

smlouvě o svozu komunálního odpadu a bod 13) Kronikář. 

 

Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 108/12/2014 
Zastupitelstvo obce zvolilo Romana Švadlenka a Lucii Hostašovou ověřovateli zápisu.  

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 109/12/2014 

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

24.11.2014. 

 

Bod 4) Změna rozpočtu č. 10 

Usnesení č. 110/12/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 10, podle přílohy č. 1, kterou příjmy 

zůstávají ve výši 5.373.563,51 Kč, výdaje ve výši 6.776.014,60 Kč a financování ve výši 

1.402.451,09 Kč. 

 

Bod 5) Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 

Usnesení č. 111/12/2014 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí jmenování inventarizační komise a Plán inventur na 

rok 2014 ve složení Roman Švadlenka, Milan Pokorný a Věra Javůrková. 
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Bod 6) Žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 47 

Usnesení č. 112/12/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pronájem nebytových prostor – kanceláře a přilehlého 

WC, celkem o výměře 9 m2 na adrese Hory 47 paní 1
*** za cenu nájmu 600,- Kč měsíčně plus 

náklady na spotřebu elektrické energie a vody. 
 

Bod 7) Rozpočtové provizorium pro rok 2015 

Usnesení č. 113/12/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2015 ve výši 

1/12 nutných provozních výdajů roku 2014 na každý měsíc, a to do doby schválení rozpočtu.  

 

Bod 8) Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 

Usnesení č. 114/12/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 dle přílohy č. 2. 

 

Bod 12) Přílohy č. 5-7 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu 

Usnesení č. 115/12/2014 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje znění příloh č. 5 - 7 ke smlouvě o svozu komunálního 

odpadu s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Mostecká 95, Karlovy Vary a pověřuje 

starostu jejich podpisem. 

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 
 

 

                                                           
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 Hory. 

 


