Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horšice č. 3/2019 konaného dne
24. června 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Horšice
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a)
b)
c)
d)
e)

kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
výsledky inventarizace ke dni 31. 12. 2018.
zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
výsledek kontroly vyúčtování dotací spolků za rok 2018 s tím, že je v pořádku.
výsledek kontroly odboru kontroly, dozoru a stížností z Krajského úřadu Plzeňského kraje,
která proběhla 6. května 2019.
f) rozpočtová opatření 02/2019 a 03/2019.
g) výroční zprávu ZŠ a MŠ Horšice za rok 2018.
h) provozní řád sportovní haly v Horšicích.
i) pravidla pro pronájem prostor v budově Újezd č.p. 11.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) jako zapisovatele paní Janu Plášilovou a jako ověřovatele zápisu pana Pavla Vránka a pana
Jaroslava Vachovce.
b) upravený program jednání.
c) přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Horšice ve výši
20.000 Kč.
d) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek p.č. 657 v k.ú. Újezd u Horšic
v předloženém znění.
e) účetní závěrku školy 2018 bez výhrad. Současně doporučuje, aby byly čerpány peníze
z rezervního fondu (413), případně aby škola požádala o převedení peněz na jiný vhodnější
účet, a to tak, aby v rezervním fondu zůstalo na konci účetního období nejvýše 100.000 Kč.
Navíc doporučuje, aby byl čerpán fond odměn, přestože to povede k čerpání peněz z dotace
na provoz.
f) převod hospodářského výsledku za rok 2018 (účet 431) do rezervního fondu (účet 413)
v plné výši tj. 27.445,82 Kč.
g) účetní závěrku obce za rok 2018 bez výhrad.
h) převod hospodářského výsledku za rok 2018 (účet 431) ve výši 2.916.798,71 Kč na účet
výsledek hospodaření minulých let (účet 432).
i) závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.
j) uzavření smlouvy na přezkoumání hospodaření za rok 2019 s auditorem Ing. Davidem
Vičarem za cenu 17.500 Kč bez DPH.
k) strategický plán obce Horšice na období 2019–2022 v předloženém znění.
l) uzavření pojistné smlouvy číslo 41837994-49 s Českou Pojišťovnou a.s. v předloženém znění.
m) uzavření dodatku ke smlouvě na pronájem objektu Horšice č.p. 59 v předloženém znění.
n) uzavření smlouvy s Liborem Černohlávkem na zajištění svozu jedlých olejů a tuků v
předloženém znění.
o) darování hasičských uniforem do majetku příslušných SDH a to konkrétně 6 ks SDH Újezd a
9 ks SDH Horšice.
p) dotace pro spolky na rok 2019 v následující výši. SDH Horšice 9.000 Kč a SDH Újezd 20.000
Kč.
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q) uzavření dodatku ke smlouvě s panem Bařtipánem na svoz bioodpadu, ve které bude
změněna cena za dopravu na 19 Kč/km.
r) směrnici obce Horšice k provádění rozpočtových opatření v předloženém znění.
s) vyřazení ovocných stromků (5 hrušní + 10 jabloní) v hodnotě 4980 Kč z podrozvahové
evidence obce (číslo účtu 909/999), které byly do této podrozvahy schváleny usnesením ZO
ze dne 2. 12. 2015.
t) pravidla pro vyřizování petic a stížností v předloženém znění.
u) přijetí dotace v rámci dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje
2019“, pokud tato dotace bude přiznána.
v) , aby v případě přijetí finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Zachování prodejen v
malých obcích Plzeňského kraje 2019“, byl vyplacen příspěvek na provoz prodejny v Újezdě
paní Sikytové a to ve výši 1 a 1/9 z částky přiznané dotace zaokrouhleno na pětistovky
nahoru.

3. Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu, aby uzavřel smlouvu s SDH Újezd na údržbu zeleně v obci Újezd za 150 Kč/hod.

4. Zastupitelstvo obce ruší:
a) jednací řád zastupitelstva obce schválený 16. dubna 2003.
5.

Zastupitelstvo obce vydává:
a) Obecně závaznou vyhlášku obce Horšice č. 1/2019, kterou se vydává požární řád obce.

Ověřovatelé:

Starosta

…………………………………………………..

Ing Pavel Vránek

…………………………………………………..

Jaroslav Vachovec ml. …………………………………………………..
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