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Usnesení 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horšice č. 4/2022 konaného dne 19. října 2022 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) výroční zprávu ZŠ a MŠ Horšice za školní rok 2021/2022. 

D) rozpočtové opatření 1/2022. 
 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
A) jako zapisovatele paní Janu Plášilovou a jako ověřovatele zápisu pana Petra Grűnthala a Lenku Krejčí. 

B) upravený program jednání. 

C) , že bude volen jeden místostarosta. 

D) , že starosta bude svoji funkci vykonávat jako uvolněný a místostarosta jako neuvolněný. 

E) způsob volby starosty a místostarosty veřejnou volbou. 

F) rozpočet obce na rok 2023 v předloženém znění. 

G) rozpočtový výhled obce na roky 2024-2026 v předloženém znění. 

H) pravomoc starosty provádět rozpočtová opatření pro rozpočet na rok 2022 nad rámec schválené 

směrnice k provádění rozpočtových opatření ze dne 17. června 2020 tak, že rozpočet může být 

schodkový až do výše 2.801.721,77 Kč s tím, že schodek bude krytý zdroji z minulých let (rozpočtová 

položka 8115) . 

I) rozpočet na rok 2023 a rozpočtový výhled pro roky 2024-2026 pro „ZŠ a MŠ Horšice, příspěvková 

organizace“ v předloženém znění. 

J) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky 849, 565/3 a 159/2 v k.ú. Újezd u Horšic v 

předloženém znění. 
 

3. Zastupitelstvo volí: 
A) starostou obce Horšice Ing. Stanislava Dobrého. 

B) místostarostou obce pana Jaroslava Vachovce. 

C) předsedou finančního výboru Vladimíra Náprstka. 

D) předsedou kontrolního výboru Pavla Vránka. 

E) členy finančního výboru Lenku Krejčí a Petra Grűnthala. 

F) členy kontrolního výboru Miroslava Janečka a Petra Grűnthala. 
 

4. Zastupitelstvo zřizuje: 

A) finanční výbor s počtem 3 členů a kontrolní výbor s počtem 3 členů. 
 

5. Zastupitelstvo stanovuje: 
A) měsíční odměnu všech neuvolněných členů zastupitelstva s výjimkou místostarosty bez ohledu na 

jejich funkci ve výborech ve výši 2.412 Kč od 19. 10. 2022. 

B) měsíční odměnu místostarosty ve výši 3.600 Kč od 19. 10. 2022. 

 

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

 

Ověřovatelé:   Petr Grűnthal  ………………………………………………….. 

 

   Ing. Lenka Krejčí  ………………………………………………….. 


