Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 29.1.2018
od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory
Celkový počet členů zastupitelstva: 7
Přítomno:
6
Omluven:
1 (p. Hostašová)

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Věcné břemeno na p.p.č. 100/18 v k.ú. Hory u Jenišova
Prodej p.p.č. 100/13 v k.ú. Hory u Jenišova
Výsledek hospodaření za rok 2017
Výsledek inventarizace za rok 2017
Nové dotační možnosti
Nabídka na úsporu energie – EON
Nabídka na veřejné osvětlení
Odpadové hospodářství – poplatky
Návštěva rodáka z Bindlachu
Zlatý erb
Různé
Diskuse

Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program.
Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 01/01//2018
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo p. Milana Nezbedu a p. Renatu Pastelákovou
ověřovateli zápisu.
Bod 3) Kontrola plnění usnesení
Usnesení č. 02/01/2018
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne
18.12.2017.
Bod 5) Prodej p.p.č. 100/13 v k.ú. Hory u Jenišova
Usnesení č. 03/01/2018
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej p.p.č. 100/13 (trvalý travní porost) o výměře
476 m2 1*za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
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.
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Bod 11) Odpadové hospodářství – poplatky
Usnesení č. 04/01/2018
Zastupitelstvo obce Hory projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce/města na
odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech
obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce/města
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady
obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor,
ženové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu
zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic
a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec
evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí
ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným
účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů
na odpadové hospodářství.

Milan Pokorný
starosta obce Hory

Zdeněk Novek
místostarosta obce Hory

Vyvěšeno: 2.2.2018
Sejmuto: 17.2.2018
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