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 Zápis 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce HORY, které se konalo dne 25.4.2022 od 16:00 

hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 

 
 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno: osobně  7 členů zastupitelstva 

     on-line  0     

Omluven:     0     

 

Program: 

 

1) Zahájení  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Závěrečný účet za rok 2021 

5) Účetní závěrka 2021 

6) Různé 

7) Traktor 

 

 

Bod 1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Hory zahájila starostka obce paní Lucie Hostašová. Přivítala 

přítomné a upozornila, že ze zasedání je pořizován audiozáznam. Informovala, že k zápisu 

ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.4.2022 nebyly podány námitky. Konstatovala, že se 

zasedání účastní 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. 

 

Schválení programu 

Starostka přítomné seznámila s programem a navrhla rozšíření programu o bod 7) Traktor. 

Další návrhy ze strany ostatních členů zastupitelstva nepadly. 

 

O programu zasedání bylo hlasováno: 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Zastupitelstvo obce schválilo rozšířený program zasedání. 

Usnesení č. 18/04/2022 bylo schváleno. 

 

Bod 2)  Volba ověřovatelů zápisu  

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pí Lucie Kadlecová a p. Václav Kolínek. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo Lucii Kadlecovou a Václava Kolínka ověřovateli 

zápisu. 

Usnesení č. 19/04/2022 bylo schváleno. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Starostka přítomné seznámila s plněním usnesení z minulého zasedání zastupitelstva: 

Bod: 

4) Směna pozemků p.č. 563/24, 563/25, 563/27 v k. ú. Hory u Jenišova – úkol splněn 

5) Prodej pozemku p.p.č. 107 v k.ú. Hory u Jenišova – úkol trvá 

6) Záměr o prodeji části pozemku p.p.č. 114 v k.ú. Hory u Jenišova - úkol trvá 

7) Odkup pozemků p.č. 168 a p.č. 171 v k.ú. Hory u Jenišova - úkol splněn 

8) Slunečné Hory – smlouva o právu provést stavbu – úkol trvá 

 

Návrh usnesení 

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

11.4.2022. 

Usnesení č. 20/04/2022 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0  

 

Bod 4) Závěrečný účet za rok 2021 

Starostka vyzvala V. Javůrkovou, aby přítomné seznámila se závěrečným účtem obce za rok 

2021. V. Javůrková na úvod sdělila, že k návrhu závěrečného účtu nikdo z občanů písemně 

neuplatnil připomínky. Seznámila členy s výší schválených příjmů, výdajů a financování 

na rok 2021 a provedla krátké shrnutí o skutečně získaných příjmech a čerpaných výdajích.  

Závěrem konstatovala, že obec za loňský rok získala příjmy o 1 432 tis. Kč vyšší, než bylo 

plánováno a vlivem koronavirové epidemie a neuskutečněním některých investičních 

a společenských akcí došlo k o 3 775 tis. Kč nižšímu čerpání výdajů s požadavkem 

na financování necelých 82 tis. Kč. 

           Příloha č. 1 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje Závěrečný účet obce Hory za rok 2021 včetně zprávy 

o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením bez 

výhrad. 

Usnesení č. 21/04/2022 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0  

 

Bod 5) Účetní závěrka 2021 

V. Javůrková konstatovala, že obec skončila hospodaření za rok 2021 s výsledkem ve výši 

minus 631 616 Kč. 

           Příloha č. 2 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje v souladu s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 

účetní závěrku za rok 2021.  

Usnesení č.  22/04/2022 bylo schváleno. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 7    Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Bod 6) Různé 

Neoprávněné kácení na p.p.č 101/1 a 102/1 

Starostka přítomné seznámila s výsledkem místního šetření provedeného na základě 

upozornění na kácení dřevin na p.č 101/1 a 102/1. Konstatovala, že došlo k neoprávněnému 

kácení dřevin vlastníkem těchto pozemků, a proto bude v této záležitosti informovat inspekci 

životního prostředí. 

Pálení čarodějnic 

Členové zastupitelstva diskutovali o přípravě hřiště na pálení čarodějnic a organizaci stavění 

a zdobení májky. Starostka oznámila, že se 1*nabídla zajistit na tuto akci pití a p. Špecián 

dodá vuřty. 

Navýšení příkonu elektřiny na dětském hřišti 

Starostka konstatovala, že se na hřišti pořádá víc společenských akcí, při kterých je potřeba 

odebírat elektrickou energii a navrhla, aby obec požádala o navýšení současného povoleného 

příkonu s umístěním jističe s hodnotou 25. 

Dále informovala o provedení inspekce herních prvků na dětském hřišti. 

Dětský den 

Starostka sdělila, že se dětský den uskuteční 28.5.2022. 

 

Bod 7) Traktor 

Starostka členy seznámila s problémy týkajícími se špatného technického stavu traktoru Zetor 

7745, který obec využívá k úklidu sněhu a dalším pracím, které vyžadují větší výkon. 

Konstatovala, že obec traktor koupila už starší a teď je jeho technický stav už natolik špatný, 

že se obci nevyplatí provést jeho další opravu. Pro svůj názor na zbytečnost vydávat další 

peníze na jeho opravu uvedla skutečnost, že od roku 2017 do současnosti obec na jeho opravu 

vynaložila částku 248 738 tis. Kč a předpokládaná výše současné opravy by dosáhla částky 

232 tis. Kč.  

Zastupitelé diskutovali o náhradním zajištění obsluhy obce, pokud nelze bez dalšího 

peněžního výdaje používat traktor Zetor 7745. Konstatovali, že malotraktor NEW Holland, 

který obec vloni pořídila, není technicky schopen nahradit všechny práce, které obec 

prováděla oběma traktory. Starostka zastupitele seznámila s nabídkou firmy, u které obec 

koupila malotraktor, že by obci umožnila výměnu malotraktoru za výkonnější kolový traktor 

s tím, že by obec doplatila 229 900 Kč a tento výkonnější traktor by mohla celoročně 

využívat. K doplatku starostka uvedla, že obec má možnost prodat nerentabilní Zetor 7745 

a z peněz utržených za jeho prodej by se doplatek za výkonnější traktor pokryl. Zastupitelé 

diskutovali k ceně požadované obcí za prodej Zetoru, starostka oznámila, že nabídku prodeje 

Zetoru zveřejní na webu obce. Starostka dále upozornila, že se výhledově změní podmínky 

ohledně požadavku na personální zajištění péče o komunikace a provádění dalších prací 

s traktorem, které obec potřebuje, a to tak, že by se o silnice celoročně staral jen jeden člověk 

 
1*Osobní údaj byl, v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů, 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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a nemusel by se shánět další zaměstnanec. Starostka konstatovala, že tím by se investice 

do kolového traktoru i z tohoto důvodu vyplatila. 

Zastupitelé dále diskutovali o možnostech výměny traktorů a upotřebení přídavných zařízení, 

které obec koupila k malotraktoru a o současném využívání malotraktoru John Deer, který 

obec vlastní.         

           Příloha č. 3 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje výměnu malotraktoru New Holland Boomer 45 

za kolový traktor T4.75S s doplatkem 229 900 Kč.  

Usnesení č.  23/04/2022 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje vykoupení malotraktoru New Holland Boomer 45 

a rozmetadla CONE za celkovou výkupní cenu 919 600 Kč společností ARBO, spol. 

s.r.o., Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.  

Usnesení č.  24/04/2022 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0  

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje nákup kolového traktoru New Holland T4.75 

S za cenu 1 149 500 Kč od společnosti ARBO, spol. s.r.o., Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy 

a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.  

Usnesení č.  25/04/2022 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje záměr o prodeji traktoru Zetor 7745, SPZ: K006946 

za minimální cenu 220 000 Kč.  

Usnesení č.  26/04/2022 bylo schváleno. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0  
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Zasedání ukončeno v 17:05 hod. 

Zápis zpracován dne 27.4.2022 

Zapisovatelka: Věra Javůrková 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

Podpis dne       Podpis dne 

 

 

 

 …………………..….     ……………………….. 

    Lucie Kadlecová                                    Lucie Hostašová 

    starostka obce Hory 

 

Podpis dne 

 

 

……………………. 

  Václav Kolínek 


