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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 27.4.2015 od 17:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      7 

Omluven:     nikdo 

 

Program: 

1) Zahájení a slib nového člena zastupitelstva obce Hory 

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Doplnění kontrolního výboru 

5) Změna rozpočtu č. 1 

6) Informace k nabídce Karlovarských minerálních vod a.s. 

7) Splašková kanalizace Hory – stavební program, přípojky 

8) Žádost o příspěvek Gymnázia Cheb 

9) Různé 

10) Diskuse 

11) Vyhodnocení nabídek na vybudování veřejného osvětlení 

            k obecnímu úřadu 

12) Proplacení nákladů za uskladnění komunální techniky v objektu 

            KMV a.s. 

13) Změna jízdního řádu – linka č. 22 MHD 

14) Mobilní WC 

15) Smlouva o dílo č. 1/2015 – opravy a servis veřejného osvětlení 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program rozšířený o body 11), 12), 13 a 14).  

 

Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 37/04/2015 
Zastupitelstvo obce zvolilo ověřovateli zápisu Miroslav Pišteje a Karla Špeciána.  

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 38/04/2015 

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

30.3.2015. 

 

Bod 4) Doplnění kontrolního výboru 

Usnesení č. 39/04/2015 
Zastupitelstvo obce Hory volí předsedou kontrolního výboru Miroslava Pišteje. 

Usnesení č. 40/04/2015 
Zastupitelstvo obce Hory volí členem kontrolního výboru Karla Špeciána. 
 

Bod 5) Změna rozpočtu č. 1 

Usnesení č. 41/04/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 1, kterou se výdaje zvyšují 

na 10 818 572,60 Kč, příjmy se nemění a financování se zvyšuje na částku 7 446 639,60 

Kč. 
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Bod 6) Informace k nabídce Karlovarských minerálních vod a.s. 

Usnesení č. 42/04/2015 

Zastupitelstvo obce Hory souhlasí se stavebním programem pro společenský dům dle 

přílohy č. 3 
 

Bod 8) Žádost o příspěvek Gymnázia Cheb 

Usnesení č. 43/04/2015 

Zastupitelstvo obce Hory neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na dějepisu 

soutěž studentů gymnázií. 

 

Bod 11)Vyhodnocení nabídek na vybudování veřejného osvětlení k obecnímu úřadu 

Usnesení č. 44/04/2015 

Zastupitelstvo obce Hory vyhodnotilo nabídky na vybudování veřejného osvětlení 

k obecnímu úřadu a jako vítěze vybralo firmu Jiří Švarc-elektromontáže, Hory 16, IČO 

18216081, s nabízenou cenou 66 828 Kč. 

 

Bod 12) Proplacení nákladů za uskladnění komunální techniky v objektu KMV a.s. 

Usnesení č. 45/04/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje přeúčtování nákladů za nájem v prostorách skladu 

společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. v k.ú. Hory u Jenišova za období prosinec 

2014 až únor 2015, kde obec Hory měla uskladněn mobiliář dětského hřiště a komunální 

techniku, firmě Marylin spol. s r.o., Hory 44, IČ14706695, celkem ve výši 2 214 Kč. 

 

Bod 13) Změna jízdního řádu – linka č. 22 MHD 

Usnesení č. 46/04/2015 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu projednáním změny jízdního řádu linky č. 

22 MHD se starostou obce Jenišova a vypracováním dotazníku pro vyhodnocení 

využívání jednotlivých spojů linky č. 22 MHD občany obce Hory. 

 

Bod 14) Mobilní WC 

Usnesení č. 47/04/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje přijetí daru - mobilního WC, a jeho umístění 

na p.p.č. 7/7 v blízkosti komunikace. 

 

Bod 15) Smlouva o dílo č. 1/2015 – opravy a servis veřejného osvětlení 

Usnesení č. 48/04/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 1/2015 s firmou Jiří Švarc 

– elektromontáže, Hory 16, IČO 18216081 na provádění oprav a servisu veřejného 

osvětlení v obci Hory a pověřuje jejím podpisem starostu obce. 
 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 
 

 


