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Usnesení 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horšice č. 2/2019 konaného dne 

12. března 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) informaci o záměru stavby na parcele č. 359/2 v k.ú. Dolce s tím, že vyčká na předložení 

smlouvy o zřízení věcného břemene. 

c) že výkon přenesené působnosti bude obcí Horšice opětovně vykonáván od 1. dubna 2019. 

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) jako zapisovatele paní Věru Hojsákovou a jako ověřovatele zápisu paní Annu Chvalovou a 

pana Daniela Havlíčka. 

b) předložený program jednání. 

c) uzavření smlouvy s firmou KALAMA s.r.o. na vícepráce v celkové ceně 251 775 Kč. 

d) pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce na rok 2019 ve stejném znění, jaké bylo 

schváleno v roce 2017. 

e) odměnu členům výborů, kteří nejsou členy ZO, a zapisovateli zasedání ZO ve výši 150 Kč/hod. 

f) rozpočet „ZŠ a MŠ Horšice, příspěvková organizace“ na rok 2019 v předloženém znění. 

g) vyplacení finančních darů pro novorozence, narozené v mezidobí, nebo o které bylo 

požádáno v mezidobí, kdy obec spravoval pověřený správce, a kteří mají trvalé bydliště 

v obci Horšice. 

h) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek parc. č. 853/7 v k.ú. Horšice 

v předloženém znění. 

i) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek parc. č. 576/1 v k.ú. Újezd 

u Horšic / Horšice v předloženém znění. 

j) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s KAV Starý Plzenec v předloženém znění. 

k) poskytnutí účelové dotace PK na dopravní obslužnost ve výši 23 595 Kč. 

l) rozpočtové opatření číslo 1/2019 v předloženém znění. 

m) aby starosta obce vykonával svou funkci jako uvolněný od 1. dubna 2019. 

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) starostu, aby na příštím zasedání ZO předložil návrh nového jednacího řádu ZO. 

b) starostu, aby zajistil někoho, kdo bude vykonávat funkci kronikáře/kronikářky. 

c) starostu, aby na příštím zasedání ZO předložil návrh nového požárního řádu. 

d) starostu uzavřením smlouvy s MÚ Přeštice na zajištění řešení všech přestupků. 

e) starostu zjistit možnosti sjednání pojištění odpovědnosti za škody a tyto předložil na příštím 

zasedání ZO. 

f) starostu zrušením kontokorentního účtu u ČSOB. 

g) starostu vyzváním O2 k odstranění stávající kabiny a uvedení pozemku do původního stavu. 

 

4. Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
a) uzavření smlouvy na provoz VTA v obci Horšice. 

b) odkoupení telefonní kabiny do majetku obce.  

c) poskytnutí finančního daru firmě Prima Vizus, o.p.s. 
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5. Zastupitelstvo obce jmenuje: 

a) starostu Ing. Stanislava Dobrého jako zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Horšice. 

b) starostu Ing. Stanislava Dobrého jako zástupce obce v MAS Aktivios, z.s. 

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

 

Ověřovatelé:   Bc. Anna Chvalová ………………………………………………….. 

   Daniel Havlíček  ………………………………………………….. 

 


