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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 2.12.2015 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) Záměr o prodeji části p.p.č. 7/1 (cca 2000 m
2
) 

5) Stížnost p. Šádkové 

6) Strategický a rozvojový plán obce Hory 

7) Studie a dokumentace pro územní řízení pro zastavění  p.p.č. 7/1 a 7/7 

          v k.ú. Hory u Jenišova – podklady pro výběrové řízení a jeho vypsání 

8) Žádost o poskytnutí dotace na opravu komunikací (MMR) 

9) Žádost o poskytnutí dotace na pořízení traktoru (Program rozvoje 

          venkova – MAS Sokolovsko) 

10) Obec a její možnost stát se plátcem DPH 

11) Inventarizace majetku a závazků za rok 2015 

12) Rozpočtové provizorium pro rok 2016 

13) Prodej části p.p.č. 172/2 

14) Změny rozpočtu 

15) Kronikář 

16) Různé 

- Informace o příhraniční spolupráci a možnosti realizace 

shromažďovacího centra 

- Obec a vánoční program 

17) Diskuse 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 88/12/2015 
Zastupitelstvo obce zvolilo Milana Nezbedu a Miroslava Pišteje ověřovateli zápisu.  

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 89/12/2015 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 

26.10.2015. 

 

Bod 4) Záměr o prodeji části p.p.č. 7/1 (cca 2000 m2) 

Usnesení č. 90/12/2015 
Zastupitelstvo obce Hory rozhodlo jednat o zveřejnění záměru o prodeji části p.p.č 7/1 

v k.ú. Hory u Jenišova až po předložení zpracované zastavovací studie pozemkové 

parcely č. 7/1.  
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Bod 6) Strategický a rozvojový plán obce Hory 

Usnesení č. 91/12/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje za zhotovitele Strategického a rozvojového plánu 

společnost ABRI s.r.o. – Dotační a rozvojová agentura, Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov, 

za cenu 24 200 Kč včetně DPH. 

 

Bod 7) Studie a dokumentace pro územní řízení pro zastavění  p.p.č. 7/1 a 7/7 v k.ú. 

Hory u Jenišova – podklady  pro výběrové řízení a jeho vypsání 

Usnesení č. 92/12/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje upravené podmínky pro vyhotovení zastavovací 

studie a dokumentace k územnímu řízení dle přílohy č. 1 a pověřuje starostu vypsáním 

výběrového řízení na zhotovitele. 

 

Bod 8) Žádost o poskytnutí dotace na opravu komunikací (MMR) 

Usnesení č. 93/12/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zpracování žádosti o poskytnutí dotace na opravu 

komunikací ministerstvu pro místní rozvoj a pověřuje starostu k jednání 

se zpracovatelem žádosti. 

 

Bod 9) Žádost o poskytnutí dotace na pořízení traktoru (Program rozvoje venkova – 

MAS Sokolovsko) 

Usnesení č. 94/12/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zpracování žádosti o poskytnutí dotace na pořízení 

traktoru z Programu rozvoje venkova a pověřuje starostu k jednání se zpracovatelem 

žádosti. 

 

Bod 11) Inventarizace majetku a závazků za rok 2015 

Usnesení č. 95/12/2015 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí jmenování inventarizační komise ve složení 

Miroslav Pištej, Milan Pokorný a Věra Javůrková a Plán inventur na rok 2015. 

 

Bod 12) Rozpočtové provizorium pro rok 2016 

Usnesení č. 96/12/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2016 

ve výši 1/12 nutných provozních výdajů roku 2015 na každý měsíc a zvlášť výdaje 

na akce:  

- zpracování studie zastavění p.p.č. 7/7 v k.ú. Hory u Jenišova do 150 000 Kč, 

- zpracování žádosti o poskytnutí dotace na pořízení traktoru do 25 000 Kč, 

- zpracování žádosti o poskytnutí dotace na opravu místních komunikací do 25 000 Kč, 

 a to do doby schválení rozpočtu. 

 

Bod 13) Prodej části p.p.č. 172/2 

Usnesení č. 97/12/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej části p.p.č. 172/2 (ostatní plocha) o výměře 

dle oddělovacího plánu, maximálně však do cca 200 m2 v k.ú. Hory u Jenišova Antonínu 

Švadlenkovi, trvale bytem Hory 21, 362 11 Jenišov,  za cenu dle vyjádření znalce. 

 

 



Stránka 3 z 3 

 

Bod 14) Změny rozpočtu  

Usnesení č. 98/12/2015 
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 8 a 9 dle přílohy č. 2 a 3, 

kterými se výše celkových příjmů, výdajů ani financování nemění. 

 

Bod 15) Kronikář 

Usnesení č. 99/12/2015 
Zastupitelstvo obce Hory dnešním dnem schvaluje Zdeňku Mňatinohovou, trvale bytem 

Hory 51, za kronikářku obce s datem zpracování obecní kroniky od 1.1.2014 a nárokem 

na odměnu za jeden zpracovaný rok ve výši 12 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 7.12.2015 

Sejmuto: 22.12.2015 


