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Usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,  

které se konalo dne 11.12.2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Hory 

 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:   5 

Přítomno:       5 

Omluven:      0 

 

 

Program: 

1) Zahájení  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Zpráva finančního výboru 

5) Plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2020 

6) Inventarizace majetku a závazků za rok 2019 

7) Plán účetních odpisů na rok 2020 

8) Rozpočet obce na rok 2020 

9) Pronájem části pozemku p.č. 65/1 

10) Různé  

11) Diskuse  

12) Odměny členů zastupitelstva 

13) ABRI – dotační management 

 

 

Schválení programu zasedání 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program. 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 78/12/2019  

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo Mgr. Petru Nezbedovou a p. Jana Palečka ověřovateli 

zápisu. 

 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 79/12/2019  

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

29.10.2019. 

 

Bod 4) Zpráva finančního výboru 

Usnesení č. 80/12/2019  

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

8.10.2019. 

 

Bod 5) Plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2020 

Usnesení č. 81/12/2019  

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí plán činnosti kontrolního a finančního výboru 

na rok 2020. 
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Bod 6) Inventarizace majetku a závazků za rok 2019 

Usnesení č. 82/12/2019  

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí jmenování inventarizační komise ve složení 

Jan Paleček, Lucie Hostašová, Věra Javůrková a Plán inventur na rok 2019. 

 

 

Bod 7) Plán účetních odpisů na rok 2020 

Usnesení č. 83/12/2019  

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje odpisový plán na rok 2020 podle přílohy č. 1 zápisu. 
 

 

Bod 8) Rozpočet obce na rok 2020 

Usnesení č. 84/12/2019  

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2020 s příjmy 

ve výši 4 333 200,00 Kč a výdaji 6 500 900,00 Kč. Vzniklý schodek ve výši 2 167 700,00 

Kč bude hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech.   
 

Usnesení č. 85/12/2019  

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje závazné ukazatele v tabulkové části materiálu 

„Návrh rozpočtu obce Hory na rok 2020 – závazné ukazatele“. 
 

Usnesení č. 86/12/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje, dle svých kompetencí vyhrazených zákonem 

o obcích, poskytnutí příspěvků v úhrnné výši těm právnickým osobám uvedeným 

v příloze č. 1 návrhu rozpočtu 2020. 
 

Usnesení č. 87/12/2019 

Zastupitelstvo obce Hory stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

kompetenci starostky obce k provádění rozpočtových opatření v rozsahu přílohy č. 2 

k návrhu rozpočtu obce Hory na rok 2020. 
 

 

Bod 9) Pronájem části pozemku p.č. 65/1 

Usnesení č. 88/12/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje pronájem části pozemku p.č. 65/1 v k.ú. Hory 

u Jenišova o výměře 117 m2 za 702 Kč/rok společnosti ICS-systémy s.r.o., Hory 106, 360 

01 Karlovy Vary dle Zásad při nakládaní s obecním majetkem – pozemky v k.ú. Hory 

u Jenišova odst. 4 písm. a) na dobu neurčitou a pověřuje starostku podepsáním nájemní 

smlouvy. 

 

 

12) Odměny členů zastupitelstva 

Usnesení č. 89/12/2019 

Zastupitelstvo obce Hory stanovuje výši odměn od 1.1.2020 neuvolněným členům 

zastupitelstva obce Hory podle ust. § 84 odst. 2 písm. n) ve spojení s ust. § 72 odst. 2 a 3 

zákona o obcích, a to členům a předsedům výborů ve výši 1 300 Kč.  

 

 

13)ABRI – dotační management 

Usnesení č. 90/12/2019 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření smlouvy o provedení dotačního 

managementu spojeného s realizací projektu „Workoutové hřiště - Hory“ se společností 
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ABRI s.r.o., Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov za cenu 15 000 Kč bez DPH a v případě 

úspěšnosti žádosti dalších 10 000 Kč bez DPH. 
 

 

 

 

 

 

 

   Lucie Hostašová              Karel Špecián 

starostka obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

 

Vyvěšeno:.13.12.2019 

Sejmuto: 2.1.2020 


