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Usnesení 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horšice č. 3/2021 konaného dne 23. června 2021 

od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Horšice 

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
A) kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO. 

B) informace z mezidobí. 

C) výsledky inventarizace ke dni 31. 12. 2020. 

D) zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 

E) výsledek kontroly vyúčtování dotací spolků za rok 2020 s tím, že je v pořádku. 

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

A) jako zapisovatele paní Andreu Kullovou a jako ověřovatele zápisu pana Daniela Havlíčka a Pavla 

Vránka. 

B) program jednání. 

C) účetní závěrku obce za rok 2020 bez výhrad. 

D) závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad. 

E) převod hospodářského výsledku za rok 2020 (účet 431) ve výši 2.225.016,06 Kč na účet výsledek 

hospodaření minulých let (účet 432). 

F) uzavření smlouvy na přezkoumání hospodaření za rok 2021 s auditorem Ing. Davidem Vičarem za 

cenu 19.500 Kč bez DPH. 

G) smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí "Dobrovolný svazek obcí pro vodovody – Jindřín" se 

sídlem Horšice 7, Horšice v předloženém znění, na základě které vstupuje obec Horšice do tohoto 

svazku a pověřuje starostu obce Ing. Stanislava Dobrého podpisem této smlouvy. 

H) stanovy dobrovolného svazku obcí "Dobrovolný svazek obcí pro vodovody – Jindřín", které jsou 

nedílnou součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí "Dobrovolný svazek obcí pro 

vodovody – Jindřín" se sídlem Horšice 7, Horšice. 

I) propachtování pozemku č.p. 746/1 v k.ú. Horšice panu Jaroslavu Kohoutovi; bytem Skašov 53, 336 01 

Blovice; IČO: 72223804 zdarma do 31.10.2023. 

J) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek p.č. 831/5 v k.ú. Horšice v předloženém 

znění. 

K) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby pro SÚS Plzeňského kraje pro pozemky 778, 789, 810, 

816 v k.ú. Újezd a 772 v k.ú. Horšice v předloženém znění. 

L) přijetí dotace v rámci dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021“ ve 

výši 30.000 Kč. 

M) , aby byl vyplacen příspěvek na provoz prodejny v Újezdě paní Sikytové a to ve výši 33.500 Kč. 

 
 
 
   Starosta   ………………………………………………….. 

 

Ověřovatelé:   Daniel Havlíček  ………………………………………………….. 

 

   Ing. Pavel Vránek  ………………………………………………….. 


