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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,  

které se konalo dne 2.4.2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hory 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:   7 

Přítomno:       7 

Omluven:      nikdo 

 

Program: 

1) Zahájení  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Stavba Hory, KV, 9RD, pč. 100/13-24, vNN/kNN 

5) Námitky proti zápisu ze zasedání ZO Hory dne 26.2.2019 

6) Námitky proti zápisu ze zasedání ZO Hory dne 24.1.2019 

7) Veřejné osvětlení podél místní komunikace p.p.č. 114 v k.ú. Hory u Jenišova 

8) Závěrečný účet za rok 2018 

9) Účetní závěrka za rok 2018 

10) Změna rozpočtu č. 3 

11) Kupní smlouva na pozemek p.č. 113/7 

12) Pasport dopravního značení a místních komunikací 

13) Pozemky č. 100/25, 92/2 

14) Zápis z kontroly kontrolního výboru 

15) Termíny zasedání ZO Hory 2019 

16) Záznamy ze zastupitelstva 

17) Různé 

18) Diskuse  

19) Záměr o pronájmu p.p,č. 31/3  

 

 

Bod 1) Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program zasedání. 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 21/04/2019 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo sl. Petru Nezbedovu a p. Milana Pokorného ověřovateli 

zápisu. 
 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 22/04/2019 

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

26.2.2019. 

 

Bod 5) Námitky proti zápisu ze zasedání ZO Hory dne 26.2.2019 

Usnesení č. 23/04/2019 

Zastupitelstvo obce Hory neschvaluje námitky člena zastupitelstva obce ve funkci 

ověřovatele zápisu proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.2.2019 podle 

přílohy č. 1 
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Bod 8) Závěrečný účet za rok 2018 

Usnesení č. 24/04/2019 

Zastupitelstvo obce Hory projednalo Závěrečný účet obce Hory za rok 2018 včetně 

zprávy o přezkoumání hospodaření obce a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad. 

 

Bod 9) Účetní závěrka za rok 2018 

Usnesení č. 25/04/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje účetní závěrku za rok 2018.  

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 10) Změna rozpočtu č. 3 

Usnesení č. 26/04/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje změnu rozpočtu č. 3, kterou se výše rozpočtových 

příjmů, výdajů ani financování nemění. Příjmy zůstávají ve výši 3 805 900 Kč, výdaje 

jsou 6 595 551 Kč a financování je ve výši 2 789 651 Kč. 

 

Bod 11) Kupní smlouva na pozemek p.č. 113/7 

Usnesení č. 27/04/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření kupní smlouvy s 1* na odkup p.p.č. 113/7 

v k.ú. Hory u Jenišova (trvalý travní porost) o výměře 114 m2 za kupní cenu 12 232,20 

Kč a pověřuje starostku jejím podepsáním.   

 

Bod 12) Pasport dopravního značení a místních komunikací 

Usnesení č. 28/04/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy na zpracování pasportu místních 

komunikací a pasportu svislého dopravního značení se společností PasProRea PD s.r.o. 

se sídlem Holkov 32, 382 32 Velešín za cenu 37 620 Kč včetně DPH a pověřuje starostku 

jejím podepsáním bez bodu 6.3.   

 

Bod 13) Pozemky č. 100/25, 92/2 

Usnesení č. 29/04/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vytyčení hranic pozemků p.p.č. 100/25 v k.ú. Hory 

u Jenišova (trvalý travní porost) o výměře 50 m2 a p.p.č. 92/2 v k.ú. Hory u Jenišova 

(ostatní plocha) o výměře 28 m2.  

 

Bod 14) Zápis z kontroly kontrolního výboru 

Usnesení č. 30 /04/2019 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí zápis z kontroly kontrolního výboru ze dne 

12.3.2019. 

 

Bod 16) Záznamy ze zastupitelstva 

Usnesení č. 31/04/2019 

Zastupitelstvo obce Hory navrhuje, aby do příštího řádného zastupitelstva byla 

předložena p. Pištejem, p. Pokorným a pí Čáslavovou cenová nabídka na pořízení 

                                                           
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 úřadu Hory.   
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záznamového zařízení pro videozáznamy a s tím související legislativa, a aby toto bylo 

projednáno na příštím řádném zasedání. 

 

Bod 19) Záměr o pronájmu p.p,č. 31/3  

Usnesení č. 32/04/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o dlouhodobém pronájmu části 

p.p.č.31/3 v k.ú. Hory u Jenišova (trvalý travní porost) o výměře 24,4m m2. 

 

 

 

 

 

 

   Lucie Hostašová              Karel Špecián 

starostka obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 8.4.2019 

Sejmuto: 23.4.2019 


