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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 30.3.2015 od 17:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  6  

Přítomno:      6 

Omluven:     nikdo 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Slib nového člena Zastupitelstva obce Hory 

5) ZTV Hornaberg – veřejně prospěšná stavba, nabídka 

            Karlovarských minerálních vod, a.s. 

6) Žádost o věcný dar – kopaná žáci 

7) Informace o příspěvcích na děti v MŠ 

8) Veřejné osvětlení k obecnímu úřadu 

9) Odvodnění p.p.č. 221/1 a 221/16 – nabídky firem 

10) Kronika 

11) Služební auto 

12) Odpisový plán na rok 2015 

13) Pořádání pálení čarodějnic a 1. máje 

14) Rozpočet 2015 

15) Darování části p.p.č. 221/1 v k.ú. Hory u Jenišova obci Hory 

16) Různé 

17) Diskuse 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.  

 

Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 26/03/2015 
Zastupitelstvo obce zvolilo Milana Nezbedu a Renatu Pastelákovou ověřovateli zápisu.  

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 27/03/2015 

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

a 23.2.2015. 

 

Bod 8) Veřejné osvětlení k obecnímu úřadu 

Usnesení č. 28/03/2015 

Zastupitelstvo obce Hory ukládá starostovy obce, aby nechal zpracovat 3 nabídky 

na vybudování veřejného osvětlení k obecnímu úřadu. 

 

Bod 10) Kronika  

Usnesení č. 29/03/2015 

Zastupitelstvo obce Hory ukládá kronikáři p. Zemanovi zapsat do příštího zasedání 

zastupitelstva zápis do obecní kroniky za rok 2011 a 2012 dle připomínek. 
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Usnesení č. 30/03/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyplacení odměny ve výši 12.000,- Kč p. Zemanovi 

za zpracovaný rok 2012, a to po předložení kroniky. 

 

Bod 11) Služební auto  

Usnesení č. 31/03/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nákup osobního vozidla pro obecní účely do hodnoty 

150.000,- Kč. 

 

Bod 12) Odpisový plán na rok 2015  

Usnesení č. 32/03/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje odpisový plán pro rok 2015 podle přílohy č. 2 zápisu. 

 

Bod 14) Rozpočet na rok 2015  

Usnesení č. 33/03/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2015 s příjmy ve výši 

3.371.933,00 Kč a výdaji 10.806.372,60 Kč. Vzniklý schodek ve výši 7.434.439,60 Kč bude 

hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech.   

Usnesení č. 34/03/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje upravené závazné ukazatele v tabulkové části materiálu 

„Návrh rozpočtu 2015 – závazné ukazatele“. 

Usnesení č. 35/03/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 

poskytnutí příspěvků ve výši a těm právnickým osobám, uvedených v příloze č. 1 návrhu 

rozpočtu. 

Usnesení č. 36/03/2015 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce prováděním úprav rozpočtu v rozsahu 

a za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 
 

 


