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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 25.5.2015 od 17:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      4 

Omluven:     3 (Hostašová, Pasteláková, Špecián) 

 

Program: 

1) Zahájení  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci obcí 

5) Žádost o souhlas s pronájmem pozemků třetí osobě – 

            Sokolovská uhelná a.s. 

6) Změna rozpočtu č. 2 

7) Různé  

8) Diskuse 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program. 

 

Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 49/05/2015 
Zastupitelstvo obce zvolilo Miroslava Pišteje a Milana Nezbedu ověřovateli zápisu.  

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 50/05/2015 

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

27.4.2015. 

 

Bod 4) Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci obcí 

Usnesení č.51/05/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje návrh dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi Obcí 

Hory a Statutárním městem Karlovy Vary za účelem umístění dětí s trvalým pobytem 

v obci v předškolním školském zařízení, v rozsahu dle požadavku obce a kapacitních 

možností předškolního školského zařízení a za dodržení přednostního umístění dětí, 

které navštěvovaly předškolní zařízení v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, pro školní rok 2015/2016. 
Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu obce p. Pokorného podepsáním dodatku č. 1 

Smlouvy o spolupráci obcí. 

 

Bod 5) Žádost o souhlas s pronájmem pozemků třetí osobě –  Sokolovská uhelná a.s. 

Usnesení č. 52/05/2015 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pronájem pozemků p.č. 484/1, 485, 450/1 a 450/2 

o celkové rozloze 2,7345 ha do užívání třetí osobě - společnosti SUAS – sanační, s.r.o. 

Zastupitelstvo obce Hory pověřuje starostu vyhotovením písemného souhlasu 

s podnájmem – podpachtem. 
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Bod 6) Změna rozpočtu č. 2 

Usnesení č. 53/05/2015 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí změnu rozpočtu č. 2 dle přílohy č. 2, kterou se 

výše celkových příjmů, výdajů ani financování nemění. 

 

 

 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 
 

 


