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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 26.2.2018 

od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno:      6 

Omluven:     1 (p. Hostašová) 

 

 

Program:   

1) Zahájení 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Stížnost na znečišťování ovzduší kouřem – č.p. 40 

5) Úspora energií 

6) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemena na p.p.č. 100/18 

7) Zápis do kroniky za rok 2017 

8) Žádost o kompenzaci nákladů – p. Mészáros 

9) Změna rozpočtu č. 1 a 2 

10) Schválení účetní závěrky 2017 

11) Plán účetních odpisů na rok 2018 

12) Různé 

13) Diskuse 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo upravený navržený program. 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 05/02//2018 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo p. Miroslava Pišteje a p. Karla Špeciána ověřovateli 

zápisu. 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 06/02/2018 

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

29.1.2018. 

 

Bod 6) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemena na p.p.č. 100/18 

Usnesení č. 07/02/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě na p.p.č. 100/18, o výměře 538 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, v k.ú. Hory 

u Jenišova s 1*, na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč a pověřuje 

starostu jejím podepsáním. 

                                                           
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 9) Změna rozpočtu č. 1 a 2 

Usnesení č. 08/02/2018 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a 2. 

 

Bod 10) Schválení účetní závěrky 2017 

Usnesení č. 09/02/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje účetní závěrku za rok 2017. 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.  

 

Bod 11) Plán účetních odpisů na rok 2018 

Usnesení č. 10/02/2018 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje odpisový plán pro rok 2018 podle přílohy č. 4 zápisu. 
 

 

 

 

 

 
 

 

    Milan Pokorný              Zdeněk Novek 

starosta obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  27.2.2018 

Sejmuto: 14.3.2018 

                                                                                                                                                                                     
 


