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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 23.2.2015 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) Závěrečný účet za rok 2014 

5) Účetní závěrka 2014 

6) Dodatek smlouvy č. 1/2015 - Dopravní podnik Karlovy Vary 

7) Nabídka poskytnutí občanské vybavenosti od Karlovarských 

            minerálních vod a.s. 

8) Nabídka na výměnu svítidel VO za úsporné 

9) Kronika 

10) MAS Sokolovsko – návrhy projektů 

11) Různé 

12) Diskuse 

13) Prodej části p.p.č. 203/2 v k.ú. Hory u Jenišova 

14) Oznámení o rezignaci Petra Zemana na funkci člena 

           zastupitelstva 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program doplněný o body: 

13)Prodej části p.p.č. 203/2 v k.ú. Hory u Jenišova. 

14) Oznámení o rezignaci Petra Zemana na funkci člena zastupitelstva 

 

Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 19/02/2015 
Zastupitelstvo obce zvolilo Lucii Hostašovou a Romana Švadlenku ověřovateli zápisu.  

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 20/02/2015 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 26.1.2015 

 

Bod 4) Závěrečný účet za rok 2014 

Usnesení č. 21/02/2015 
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Závěrečný účet obce Hory za rok 2014 včetně zprávy 

o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. 

 

Bod 5) Účetní závěrka 2014  
Usnesení č. 22/02/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje účetní závěrku za rok 2014. 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.  
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Bod 6) Dodatek smlouvy č. 1/2015 – Dopravní podnik Karlovy Vary 

Usnesení č. 23/02/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření dodatku č. 1/2015 k Rámcové smlouvě 

o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti pro obce Jenišov a Hory linkou 

MHD Karlovy Vary pro roky 2009 – 2018 s Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. 

s celkovou výší služby 325 621,- Kč za rok 2015.  

 

Bod 8) Nabídka na výměnu svítidel VO za úsporné 

Usnesení č. 24/02/2015 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce poptávkou dotačního titulu a zpracováním 

nabídky na výměnu VO. 

 

Bod 13) Prodej části p.p.č. 203/2 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 25/02/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej části 203/2 (orná půda) o výměře dle oddělovacího 

plánu, maximálně však 9 m2 v k.ú. Hory u Jenišova manželům 1
***  za cenu 1 066,- Kč/m2. 

 

 

 

 

 

 

    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. 

 


