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USNESENÍ 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce HORY,  

které se konalo dne 13.12.2021 od 16:00 hod. v zasedací místnosti Obecního 

úřadu Hory 
 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7 

Přítomno: osobně  5 členů zastupitelstva  

     on-line   1 člen zastupitelstva (pí Kadlecová)   

Omluven:     1 člen zastupitelstva (p. Hradílek)   

  

Program: 

1) Zahájení  

2) Volba ověřovatelů zápisu  

3) Kontrola plnění usnesení  

4) Prodej části pozemku p.č. 526 v k.ú. Hory u Jenišova  

5) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci - oprava č. obecně závazné vyhlášky na č. 3/2021 

6) Prodej pozemku p.č. 203/111 v k.ú. Hory u Jenišova 

7) Žádost o odsouhlasení geometrického plánu na propsání na katastrální úřad 

8) Změna rozpočtu č. 6 

9) Inventarizace majetku a závazků za rok 2021 

10) Plán účetních odpisů na rok 2022 

11) Rozpočet 2022 

12) Zpráva kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2022 

13) Zpráva finančního výboru a plán činnosti na rok 2022 

14) Příspěvek DROSERA z.s.  

15) Dotace na obnovu místní komunikace k OÚ p.č. 11/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

16) Kronika 

17) Různé 

 

Bod 1) Zahájení  

Usnesení č. 61/12/2021 

Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání. 

Bod 2) Volba ověřovatelů zápisu  

Usnesení č. 62/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory zvolilo Václava Kolínka a Jana Palečka ověřovateli zápisu. 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 63/12/2021 

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

8.11.2021. 

Bod 4) Prodej části pozemku p.č. 526 v k.ú. Hory u Jenišova  

Usnesení č. 64/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej pozemku p. č. 526/2 o výměře 2.254 m2 v k. 

ú. Hory u Jenišova, vymezeného geometrickým plánem č. 592/16-2021 za cenu 112 700 
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Kč uvedenou ve znaleckém posudku č. 48/2951/12/21, straně kupující 1*, přičemž strana 

kupující hradí všechny náklady spojené s převodem, a pověřuje starostku podpisem 

kupní smlouvy. 

Bod 5) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání 

komunálního   odpadu z nemovité věci – oprava č. obecně závazné vyhlášky na č. 3/2021 

Usnesení č. 65/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, podle ustanovení § 84 odst. 

2 písm. h) zákona o obcích. 

Bod 6) Prodej pozemku p.č. 203/111 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 66/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje prodej pozemku p. č. 203/111 o výměře 15 m2 v k. ú. 

Hory u Jenišova, vymezeného posudkem panem Karlem Sokolem, který stanovil jeho 

cenu 205,50 Kč, straně kupující 2*, přičemž strana kupující hradí všechny náklady 

spojené s převodem, a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

Bod 7) Žádost o odsouhlasení geometrického plánu na propsání na katastrální úřad 

Usnesení č. 67/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje geometrický plán č. 631-508/2021 a geometrický 

plán č. 625-432/2021 na propsání do katastru nemovitostí.  

Bod 8) Změna rozpočtu č. 6 

Usnesení č. 68/12/2021 

Změnou rozpočtu č. 6 se rozpočtové příjmy, výdaje ani financování nemění a zůstávají 

ve výši: příjmy 4 708 441,40 Kč, výdaje 9 982 066,40 Kč a financování 5 273 625 Kč.  

Bod 9) Inventarizace majetku a závazků za rok 2021 

Usnesení č. 69/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí jmenování inventarizační komise ve složení 

Jan Paleček, Lucie Hostašová, Věra Javůrková a Plán inventur na rok 2021. 

Bod 10) Plán účetních odpisů na rok 2022 

Usnesení č. 70/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje odpisový plán na rok 2022 podle přílohy č. 1 zápisu. 

Bod 11) Rozpočet 2022 

Usnesení č. 71/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2022 s příjmy 

ve výši 6 670 000 Kč a výdaji 11 552 700 Kč. Vzniklý schodek ve výši 4 882 700 Kč bude 

hrazen finančními prostředky získanými v minulých letech.   

Usnesení č. 72/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje závazné ukazatele v tabulkové části materiálu 

„Návrh rozpočtu obce Hory na rok 2022 – závazné ukazatele“. 

 
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.   

2*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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Usnesení č. 73/12/2021 

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 2022. 

Usnesení č. 74/12/2021 

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 2022. 

Bod 12) Zpráva kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2022 

Usnesení č. 75/12/2021 

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

6.12.2021. 

Usnesení č. 76/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí plán činnosti kontrolního výboru na rok 2022. 

Bod 13) Zpráva finančního výboru a plán činnosti na rok 2022 

Usnesení č. 77/12/2021 

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

2.8.2021. 

Usnesení č. 78/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory bere na vědomí, že plán činnosti finančního výboru na rok 

2022 bude předložen na příštím zasedání. 

Bod 14) Příspěvek DROSERA z.s.  

Usnesení č. 79/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1 000 Kč spolku 

DROSERA z.s. se sídlem Bublava č.p.791, 358 01 Bublava. 

Bod 15) Dotace na obnovu místní komunikace k OÚ p.č. 11/1 v k.ú. Hory u Jenišova 

Usnesení č. 80/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro 

místní rozvoj (výzva č. 1/2022/117D8210) Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

z dotačního titulu ,,DT 117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací“ na obnovu 

místní komunikace k OÚ v obci Hory.  

Usnesení č. 81/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje uzavření příkazní smlouvy s paní Ing. Michaelou 

Tomínovou, se sídlem: Karla Čapka 1408, Sokolov 356 01, IČ: 08845212 

na zkompletování žádosti o dotaci na „Podporu obnovy místních komunikací“ na 

obnovu místní komunikace k OÚ v obci Hory za cenu 19.500 Kč a pověřuje starostku 

jejím podepsáním. 

Bod 16) Kronika 

Usnesení č. 82/12/2021 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje do funkce kronikářky paní Boženu Turoňovou 

s roční odměnou 12 000 Kč za jeden zpracovaný rok. 

 

Lucie Hostašová              Karel Špecián 

starostka obce Hory     místostarosta obce Hory 

Vyvěšeno: 16.12.2021  

Sejmuto: 31.12.2021 


