Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,
které se konalo dne 12.6.2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hory
Celkový počet členů zastupitelstva: 5
Přítomno:
4
Omluven:
1 (p. Špecián)
Program:
1) Schválení programu
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Informace vedení obce o významných jednáních a dění v obci
5) Revokace usnesení č. 54/06/2018
6) Revokace usnesení č. 21/02/2017
7) Rozpočtové opatření č. 4 a 5
8) Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) se společností ČEZ
Distribuce, a.s.
9) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
10) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Hory, člena
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní
vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c/ stanov VSOZČ
11) Zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek PE 40, Hory U Výsypek
12) Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s.
13) Záměr pronájmu pozemku p.č. 100/23 v k.ú. Hory u Jenišova
14) Záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Hory u Jenišova
15) Právní služby pro občany
16) Kronika
17) Pořizování audio, videozáznam
18) Námitky k zápisům ze zasedání zastupitelstva a stížnosti
19) Různé
20) Diskuse
21) Volba předsedy finančního výboru
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hory bylo zahájeno v 18 hodin starostkou obce Lucií
Hostašovou s upozorněním, že je ze zasedání pořizován audiozáznam. Starostka přítomné
informovala o rezignaci 3 opozičních členů zastupitelstva a všech náhradníků jejich volební
strany, kromě jediného náhradníka, a to p. Feigla, kterému předala, jako novému členovi
zastupitelstva, osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Složení slibu člena zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala PhDr. Pavla Feigla ke složení
slibu člena zastupitelstva obce.
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Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Hory a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ a vyzvala člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připraveném archu (příloha č. 7). Poté předala novému členovi zastupitelstva
slovo. P. Feigl se představil a v krátkosti se vyjádřil ke svému přístupu při projednávání
obecních záležitostí.
Poté starostka konstatovala, že na zasedání jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, což je
nadpoloviční většina, a proto je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Bod 1) Schválení programu
Starostka upozornila, že byly podány námitky proti zápisům ze zasedání zastupitelstva, které
budou projednávány v bodě 18). Dále navrhla, v návaznosti na uprázdnění funkce předsedy
finančního výboru rezignací pí Čáslavové, program rozšířit o bod 21) Volba předsedy
finančního výboru. Na její výzvu, zda členové mají další bod k doplnění programu, nikdo
ze zastupitelů další bod k projednání nepředložil.
O rozšířeném programu zasedání bylo hlasováno:
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program.

Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi Mgr. Petra Nezbedová a p. Jan Paleček.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory zvolilo Mgr. Petru Nezbedovou a p. Jana Palečka ověřovateli
zápisu.
Usnesení č. 35/06/2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 3) Kontrola plnění usnesení
Starostka členy informovala o plnění usnesení schválených na zasedání dne 2.4. a 10.4.2019.
Zasedání 2.4.2019
Bod:
10) Změna rozpočtu č. 3 – úkol splněn
11) Kupní smlouva na pozemek p.č. 113/7 - úkol splněn
12) Pasport dopravního značení a místních komunikací - úkol splněn
13) Pozemky č. 100/25, 92/2 - úkol trvá
19) Záměr o pronájmu p.p,č. 31/3 - úkol splněn

Stránka 2 z 10

Zasedání 10.4.2019
Bod:
3) Veřejné osvětlení podél místní komunikace p.p.č. 114 v k.ú. Hory u Jenišova - úkol splněn
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání dne 2.4. a
10.4.2019.
Usnesení č. 36/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 4) Informace vedení obce o významných jednáních a dění v obci
Starostka přítomné informovala o skutečnosti, že společnost Karlovarské minerální vody, a.s.
podala kasační stížnost k Ústavnímu soudu proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského
kraje k trvalému odnětí půdy.
Další informace se týkala jednání se zástupcem společnosti ERINACEA, a.s. k dokumentaci
záměru „Středisko obchodu a služeb Karlovy Vary - Hory I“. Starostka uvedla, že společnost
zpracovala dokumentaci k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (velká EIA)
a do 4.7.2019 lze k ní podávat námitky. V souvislosti se záměrem „Středisko obchodu
a služeb Karlovy Vary - Hory I“ upozornila, že bude svoláno veřejné projednání, aby se
se záměrem mohli blíže seznámit i občané. Veřejné projednání navrhla uskutečnit 20.6.2019.
Zastupitelé diskutovali o termínu svolání veřejného projednání buď 18.6. nebo 20.6.2019.
Termín zatím nebyl určen. Starostka sdělila jména zástupců investora a magistrátu, kteří se
veřejného projednání zúčastní. Následovala diskuze o technických záležitostech souvisejících
s provozem střediska. Starostka oznámila, že následně po veřejném projednání bude svoláno
zasedání zastupitelstva
Dále starostka informovala o průběhu stavby veřejného osvětlení podél komunikace na p.p.č.
114 od č.p. 37 k č.p. 1 s předpokládaným termínem dokončení konec července 2019.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí informace vedení obce o významných
jednáních a dění v obci.
Usnesení č. 37/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 5) Revokace usnesení č. 54/06/2018
Starostka předložila návrh na revokaci usnesení, které se týkalo nákupu přívěsu za traktor
od Loketských lesů s odůvodněním špatného technického stavu přívěsu a tím nezájmu obce
o jeho koupi.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 54/06/2018.
Usnesení č. 38/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se:
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Bod 6) Revokace usnesení č. 21/02/2017
Starostka předložila návrh na revokaci usnesení, které se týkalo koupě části pozemku 113/1.
Důvodem je fakt, že vyhotovením oddělovacího plánu došlo k přečíslování uvedené části
parcely na p.p.č. 113/7.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory revokuje usnesení č. 21/02/2017.
Usnesení č. 39/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se:

Bod 7) Rozpočtové opatření č. 4 a 5
Starostka členy seznámila s konkrétními změnami rozpočtu, které se týkaly výdajů
souvisejících s volbami do Evropského parlamentu a dohodou uzavřenou s Úřadem práce K.
Vary na zřízení pracovního místa – úklid veřejných prostranství.
Příloha č. 8 a 9
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočtové
příjmy zvyšují na 3 902 400 Kč, výdaje se zvyšují na 6 663 051 Kč a financování se
snižuje na 2 760 651 Kč.
Usnesení č. 40/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočtové
příjmy snižují na 3 883 985 Kč, výdaje se zvyšují na 6 673 636 Kč a financování se
zvyšuje na 2 789 651 Kč.
Usnesení č. 41/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 8) Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) se společností ČEZ
Distribuce, a.s.
Starostka uvedla, že se smlouva týká připojení p.p.č. 100/13 – 24 a dodatek konkrétně
řeší prodloužení termínu připojení do 31.12.2020 na základě požadavku obce.
Příloha č. 10
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí
smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4kV (NN) se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje
starostku jeho podepsáním.
Usnesení č. 42/06 /2019 bylo schváleno.
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Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 9) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
Starostka členy seznámila s návrhem veřejnoprávní smlouvy na vybudování nového
veřejného osvětlení od č.p. 37 k č.p.1.
Příloha č. 11
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na účel Nové veřejné osvětlení ve výši 222 590Kč
a pověřuje starostku jejím podepsáním.
Usnesení č. 43/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 10) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Hory, člena
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, na realizaci obecní
vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c/ stanov VSOZČ
Starostka uvedla, že se smlouva týká finančního spolupodílení se obce na vybudování
kanalizace k č.p. 158, 44 a 39. Celková výše investice činí 303 000 Kč.
Příloha č. 12
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce Hory, člena Vodohospodářského sdružení obcí západních
Čech, na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury podle čl. VI, odst. 10c/ stanov
VSOZČ, Studentská 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary na realizaci investiční akce
„Hory, U výsypek – vodovod a kanalizace“ ve výši 150 000 Kč a pověřuje starostku
jejím podepsáním.
Usnesení č. 44/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 11) Zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek PE 40, Hory U Výsypek
Starostka členy informovala, že se jedná o vybudování veřejných částí kanalizačních přípojek
k č.p. 158, 44 a 39 v obci Hory.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek PE
40, Hory U Výsypek společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Studentská
328/64, 360 07 Karlovy Vary ve výši 92 197Kč bez DPH.
Usnesení č. 45/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Stránka 5 z 10

Bod 12) Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s.
Starostka navrhla přispět Lince bezpečí 500 Kč, tedy stejnou částkou jako v minulosti. Jiný
návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje příspěvek společnosti Linka bezpečí, z.s. Ústavní 95,
181 02 Praha 8 ve výši 500 Kč.
Usnesení č. 46/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 13) Záměr pronájmu pozemku p.č. 100/23 v k.ú. Hory u Jenišova
Starostka členy seznámila s žádostí p. 1*, o nájem uvedeného pozemku se záměrem využívat
ho jako zahradu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o dlouhodobém pronájmu
p.p.č.100/23 (trvalý travní porost) o výměře 155 m2 v k.ú. Hory u Jenišova.
Usnesení č. 47/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 14) Záměr prodeje části pozemku p.č. 494/1 v k.ú. Hory u Jenišova
Starostka členy seznámila s žádostí p. 2*, který by si chtěl koupit část p.p.č. 494/1 za účelem
založení zahrady.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části p.p.č.494/1 (trvalý
travní porost) o výměře 2 254 m2 v k.ú. Hory u Jenišova.
Usnesení č. 48/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 15) Právní služby pro občany
Starostka uvedla, že návrh na zajištění poskytování právních služeb předkládá na základě
zájmu občanů, kteří ji měli možnost využívat již v minulém roce. Předložila 2 nabídky
na poskytování právních služeb.

1*

- 2* Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, 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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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje zajištění právních služeb pro občany až na 2 hodiny
v měsíci a právní služby pro obec Hory za měsíční paušál 6 655Kč včetně DPH
s advokátkou Mgr. Janou Suchou, T.G. Masaryka 42, 360 01 Karlovy Vary na dobu
určitou do 31.12.2019 a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
Usnesení č. 49/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 16) Kronika
Starostka hodnotila zpracovaný návrh zápisu do kroniky za rok 2018 a předložila návrh
usnesení.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vyplacení odměny ve výši 12 000 Kč kronikářce paní
3
* za zpracovaný rok 2018.
Usnesení č. 50/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 17) Pořizování audio, videozáznam
Starostka upozornila, že zařazení tohoto bodu na program zasedání si původně vyžádali
opoziční zastupitelé a měl se projednávat na zasedání dne 28.5.2019, kde tito zastupitelé měli
předložit podkladové materiály, na jejichž základě se mělo zastupitelstvo rozhodnout, zda
videozáznamy pořizovat, či nikoli. Podklady však nebyly dodány a opoziční zastupitelé těsně
před plánovaným zasedáním 28.5.2019 rezignovali na funkce členů zastupitelstva obce Hory.
Starostka proto navrhla se na některém následujícím zasedání zabývat pravidly pořizování
audiozáznamu, a tyto zakomponovat do Jednacího řádu Zastupitelstva obce Hory.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva
obce a jeho zveřejnění na webových stránkách obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 0

Proti: 3

Zdržel se: 1 (p.Feigl)

Bod 18) Námitky k zápisům ze zasedání zastupitelstva a stížnosti
Starostka přítomné v krátkosti seznámila s přijatými námitkami k zápisům ze zastupitelstva
obce a stížnostmi s odkazem na podrobné materiály k prostudování zaslané zastupitelům
k tomuto bodu. Uvedla, že společně se zapisovatelkou provedly kontrolu poslechu záznamů
ze zasedání napadených námitkami k zápisům. Na základě poslechu bylo ověřeno, že zápisy
obsahují vše podstatné a jsou pořízeny v souladu se zákonem a jednacím řádem. Všechny
námitky a stížnosti byly následně projednávány jednotlivě:
3

* Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, 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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1. Námitka proti zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 24.1.2019, č.j. 241/19
K námitce starostka uvedla, že byla p. Pokorným podána podruhé, zastupitelstvo o ní
rozhodlo již na únorovém zasedání, a proto ji pokládá za vyřízenou.
Příloha č. 1
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva dne
24.1.2019 dle přílohy č. 1.
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 4
Zdržel se: 0
2. Námitka proti zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 2.4.2019, č.j. 242/19
Starostka uvedla, že zápis z tohoto zasedání obsahuje vše podstatné a podle ní je
námitka zbytečná.
Příloha č. 2
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory schvaluje námitku proti zápisu ze zasedání zastupitelstva
2.4.2019 dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování:
Pro: 0

Proti: 4

Zdržel se: 0

3. Porušení oznamovací povinnosti dle § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Stížnost se týkala údajného střetu zájmů starostky při hlasování o uzavření smlouvy
s vítězem veřejné zakázky na zakázku „Veřejné osvětlení podél místní komunikace
p.p.č.114 v k.ú. Hory u Jenišova“ podané p. Pokorným a p. Pištejem (tehdy ještě
zastupiteli obce). P. Paleček uvedl, že se nejednalo o střet zájmů, protože se
rozhodovalo o uzavření smlouvy, kterou za obec podepisoval místostarosta a nikoli
starostka. Starostka doplnila, že popis průběhu projednávaného bodu uváděného
ve stížnosti neodpovídá skutečnosti, kterou mohou dosvědčit p. Paleček a sl.
Nezbedová, kteří byli na zasedání přítomni.
Příloha č. 3
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory shledalo stížnost na porušení oznamovací povinnosti dle § 83
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích jako nedůvodnou.
Usnesení č. 51/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Stížnost na opakované neposkytnutí kopie ze zasedání zastupitelstva
Starostka členy seznámila s postupem pí Čáslavové a p. Pokorného na obecním úřadě
při uplatňování požadavku na poskytnutí kopie záznamů, který předcházel podané
stížnosti. Následně ocitovala svoji odpověď na tuto stížnost, která byla odeslána pí
Čáslavové, p. Pištejovi a p. Pokornému, jako stěžovatelům, s upozorněním, že se
zastupitelstvo bude v nejbližší době zabývat pravidly na poskytování audiozáznamů.
Příloha č. 4
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5. Stížnost na nesprávný postup projednání námitek, nedostačující a zmatečný zápis
a chybně formulované usnesení v návrhu zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne
26.2.2019.
Starostka sdělila, že se jednalo o námitku k zápisu ze zasedání 26.2.2019, konkrétně
k bodu, ve které se projednávala námitka k zápisu ze zasedání 24.1.2019.
Příloha č. 5
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory shledalo stížnost v příloze č. 5 jako nedůvodnou.
Usnesení č. 52/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Stížnost na postupy v souvislosti s ověřováním zápisu ze zasedání zastupitelstva
ze dne 26.2.2019, chybný proces projednávání námitek a jejich následný
nesprávný zápis v záznamu ze zasedání ZO
Starostka sdělila, že se jedná o námitky k postupům v souvislosti s ověřováním zápisů
ze zasedání zastupitelstva dne 26.2.2019 a 2.4.2019 a upřesnila, jak má ověřovatel
postupovat, pokud má proti návrhu zápisu námitky.
Příloha č. 6
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory shledalo stížnost na postupy ověřování zápisu ze zasedání
zastupitelstva ze dne 26.2.2019, viz příloha č. 6, jako nedůvodnou.
Usnesení č. 53/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory shledalo stížnost na chybný proces projednávání námitek
na zasedání zastupitelstva dne 2.4.2019 a jejich nesprávný zápis, viz příloha č. 6, jako
nedůvodnou.
Usnesení č. 54/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 19) Různé
Dětský den
Starostka vyjádřila poděkování za spolupráci při zajištění dětského dne pí Pastelákové, pí
Všetečkové, p. Hradílkovi, p. Palečkovi a všem ostatním, kteří pomáhali. Zastupitelé společně
zhodnotili průběh dětského dne.
Výskyt bolševníku
Starostka požádala přítomné, aby na úřad ohlásili případné místo výskytu bolševníku
v katastru obce. Informovala, že z důvodu výskytu bolševníku v obci zaslala poptávku
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možným dodavatelům zabývajícím se likvidací invazních rostlin na předložení nabídky na
jeho likvidaci. Sdělila, že obdržela 1nabídku.
Bod 20) Diskuse
Zastupitelé diskutovali o stávající dopravní situaci v obci a o potřebách k zajištění
bezpečnosti pro obyvatele.
Dalším bodem diskuze byl provoz a údržba dětského hřiště, čištění strouhy podél silnice
u č.p.1, o provádění senoseče v katastru obce v návaznosti na ochranu zvěře.
Starostka informovala o jednání se zástupcem vodáren a kanalizací ohledně počtu připojených
domácností ke kanalizaci a o jeho upozornění na povinnost hrazení vodného i stočného, jinak
budou uživatelé sankcionováni.
Bod 21) Volba předsedy finančního výboru
Starostka v souvislosti s rezignací na funkci zastupitele obce pí Čáslavové upozornila, že
zároveň se uvolnila funkce předsedy finančního výboru, kterou jmenovaná zastávala. Vyzvala
přítomné členy k návrhům na doplnění finančního výboru.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Hory odvolává člena finančního výboru Mgr. Petru Nezbedovou
a zároveň volí člena finančního výboru PhDr. Pavla Feigla a předsedu finančního
výboru Mgr. Petru Nezbedovou.
Usnesení č. 55/06 /2019 bylo schváleno.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zasedání ukončeno v 19:40 hod.
Zápis zpracován dne: 14.6.2019
Zapisovatelka: Věra Javůrková

Ověřovatelé zápisu:

Podpis dne

Podpis dne

…………………..….
Mgr. Petra Nezbedová

………………………..
Lucie Hostašová
starostka obce Hory

Podpis dne
…………………….
Jan Paleček
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