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Usnesení 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horšice č. 4/2019 konaného dne 

19. listopadu 2019 od 18:00 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) rozpočtová opatření 04, 05, 06 a 07/2019. 

d) výroční zprávu ZŠ a MŠ Horšice za školní rok 2018/2019. 

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) jako zapisovatele paní Janu Plášilovou a jako ověřovatele zápisu pana Miroslava Janečka a 

pana Vladimíra Náprstka. 

b) upravený program jednání. 

c) rozpočet „ZŠ a MŠ Horšice, příspěvková organizace“ na rok 2020 v předloženém znění. 

d) rozpočet obce Horšice na rok 2020 v předloženém znění. 

e) prodej pozemků 29/4,5,6,7 a 296 a 764 v k.ú. Újezd u Horšic za cenu 100 Kč/m2. 

f) aby starosta obce vykonával svou funkci i nadále jako uvolněný. 

g) odměnu místostarosty obce ve výši 7.587 Kč od 1. 11. 2019. 

h) koupi 7 betonových sloupů pro veřejné osvětlení na pozemcích v Újezdě 565/3 a 849, které 

jsou v majetku paní Drábové, a to za cenu 75.000 Kč. 

i) uzavření dohody o vytvoření školského obvodu mateřské a základní školy s obcí Dolce. 

j) prodloužení lhůty pro podání žádosti o příspěvek k narození dítěte na 1 rok. 

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) starostu, aby uzavřel  

• smlouvu o prodeji existujících pozemků 29/4, 29/5 a pozemků, které podle pracovní verze 

geometrického plánu budou mít čísla 29/10 a 29/9 s panem Grűnthalem 

• smlouvu o prodeji existujících pozemků 296 a 764 a pozemků, které vzniknou z pozemků 

29/7 a 29/6 po oddělení pozemků 29/10 a 29/9 podle pracovní verze geometrického plánu 

avšak pouze v tom případě, že nejprve dojde k prodeji pozemku 29/2 a pozemku, který podle 

pracovní verze geometrického plánu bude mít číslo 29/8, panem Macháčkem panu 

Grűnthalovi. 

b) místostarostu Dana Havlíčka přípravou a organizací akce „Setkání rodáků 2020“. 

 

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

 

Ověřovatelé:   Miroslav Janeček ………………………………………………….. 

 

   Vladimír Náprstek ………………………………………………….. 


