Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horšice č. 2/2020 konaného dne
17. června 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Horšice
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
informace z mezidobí.
výsledky inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
výsledek kontroly vyúčtování dotací spolků za rok 2019 s tím, že je v pořádku.
rozpočtové opatření 01/2020.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
A) jako zapisovatele paní Janu Plášilovou a jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Vachovce ml.
a Ing. Pavla Vránka.
B) upravený program jednání.
C) účetní závěrku obce za rok 2019 bez výhrad.
D) závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.
E) převod hospodářského výsledku za rok 2019 (účet 431) ve výši 3.409.704,55 Kč na účet
výsledek hospodaření minulých let (účet 432).
F) uzavření smlouvy na přezkoumání hospodaření za rok 2020 s auditorem Ing. Davidem
Vičarem za cenu 18.500 Kč bez DPH.
G) změnu směrnice obce Horšice k provádění rozpočtových opatření tak, že v bodě d) vypouští
větu „a ve výdajové části u jednotlivých paragrafů nedojde k navýšení o více než 100.000 Kč“.
H) realizaci místní úpravy provozu omezující průjezd tranzitní nákladní dopravy na silnici II/230
spojující město Přeštice a město Nepomuk
I) prodej části pozemku 171/12 v k.ú. Újezd o rozloze cca 6m2 paní Kašparové za cenu 100
Kč/m2 s podmínkou, že náklady na geometrické zaměření a poplatky spojené s převodem
bude hradit kupující.
J) dodatek smlouvy s CETINem v předloženém znění.
K) přijetí dotace v rámci dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje
2020“ ve výši 30.000 Kč.
L) , aby byl vyplacen příspěvek na provoz prodejny v Újezdě paní Sikytové a to ve výši 33.500
Kč.
M) přijetí dotace v rámci dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2020“ ve výši 450.000 Kč.

3. Zastupitelstvo obce pověřuje:
A) starostu, aby zajistil změnu karet obcí Horšice a Újezd v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje a to ve smyslu varianty zbudování jednotného vodovodu pro obě obce
s vodárnou nad Újezdem a odkanalizování řešeného soustavou individuálních domácích
čistíren.
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4. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje:
A) město Přeštice k zastupování obce Horšice ve věci realizace místní úpravy provozu omezující
průjezd tranzitní nákladní dopravy na silnici II/230, spojující město Přeštice a město
Nepomuk.

5. Zastupitelstvo obce vydává:
A) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o vedení technické mapy obce v předloženém znění.

Ověřovatelé:

Starosta

…………………………………………………..

Ing Pavel Vránek

…………………………………………………..

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