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Záois z leřciného zasedáni Zá\luDilelrNa obce Horni Počanlv Lonánóho

dft 21.6.2011

Zbedmi zas(upi1elsNa obce bylo iádDč svolfu o
Zascdáni zasfupncbNa obcc bylozúájcno \ l3 05 hodin'
Zaphovatelen diešniho jcdnáni j JÓsel'Bfu ulvc jg
UvÓdnih. íova se uja]pu ýaoslaJií sYačin!. kle|ijed.ini átupilehlla unájil'
Bylo koníalováno. že dle prezenčni listin} je piílomno I] členůzaýupitchlva' dle Jednaciho iádu
zsnpitchaa sc onhNili pfu ccdr}c| Pct, sl.z{k P.a' Zaíupile]stvo obceje Lsnálenischopné'
Panem sbrostou byl piečten nú\ Íh prugnmu dnešního 7lsedini asfupitehaa'
NauŽenýpro!fum|jednánizaslupile]sl\aobcebylschválen!šenripiitomnýnjčlcnyz'\fuailelslu

PrÓg d ieJnini zlÍuDirehdJ obtť

l'

volb! návrholó konnc
2. volb' ověřoyateIů zápisu
3. zp.ává o plíi usnesenI2 minuléhojednÁní ZNtupitclstva obcc
4. Proj.díÁňi Účťhí
láYěrečhéh0úilu obcc 7! rok20!3
'úvěrk!
5' zjděí re i'Me trbýlorl.iho ntízeni pr. sportoYni!reál
ó' Náyrt úp.!vy č.] ro,počtu obcc nl.o(20t'1

7. Diskuss

8. Usneseni'závěr
lloERn

bude proi.dná]ándle]ednotliťchbodů' ke kleÚ bldou].dnotli!č schlal.vrla usneseni.
Zo schvalLLie pmgnmjcdnári zaýupitclstmobce dN 24 ó'2014 ! navžcndň 7.Ěni
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]]].\.\í | l]lll.
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NálrhoYá kÓÍjse:
Bylinalrženi tío č]cno!ézýLpitchlýa: PLicková MilL]šc' Rfuncš sleh|a!
Naýrž.ni čle.ovťnáÝrh pii.jiňai j'
()
ll]nl ]i: ] ]r l
l]^Ll7. \ť
ln{

l Rejňa.

Franlišek

2' oÝéioÝalelézáDisu:

B]'linaÝrŽcni lito člcŇ] i hýupitehtla slarislavGfuhnan aJiiiDědina
Navr^ni člc.o\énávrh piiiiňa] j

ll

lnl:irr]: lal]

zorírá o Dlnčníusneleni z()

)Pn{

(r^l7.]\ť

d.e 27'3.201.l
ZLfupnehtvo Óbce na s!énicdnáni dňo 27.]':0l'1
vzalo n! lědonri zp'jvu o pruÝedeni ko.tol u Piilúncůd.hci Z (,Toalu obce 2lok 20l ] s tim, ž.
TJ sokol tlomi ločapl] ldl€de z posk-vl.uté dobce na.ok 20l] do nzpočtu obce částkn 12 215 Kč.
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.
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fuzpoael obce na rc* 20]4 vóelnělňlÓh
hospodaienj obťe Probihá dle schÝáleného pr.vizoria
závčicčnéúýatcl c }ýd aj o] é srď' rozpočlu d l e p Á enDélro Daleri ál u
dle svých }ionrpelenci lyhřďený.h /'ko.en o .bci.h poskyhuli PijsPělků' doboí peuěžných a
věcných daru dle ná{hu Dzpočtu pfu n]k 20l.l
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o to sk]1nut' dobci z Ío zpo čfu o boe by\ u zavicny
uavřcni ýnlou\- o 7álrku leiejné s]užb! k
spoji]

20l4s asAD s1i.dni Čc.hy a's
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\'brr l

nlčsiccň btcz.ún

na Yědonri 4]rávu o pluěni
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ÁišÉ.i

ýýšc25] l('Kótok

. od'c r'.
podinaic

IPr

b) na
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oíaúidopra\.j obíuŽnosti
Lilé u\nťseni 7()

pro řok

č l1'í)j] al il

b.ll

usneseli zje{]Dáni Zaslupitelýla obce ze dn.27 ] 20L'1

/Jr,r....lr

pani 7deňta Miil]eruvj a p.ód' Pinonných členúzaíupnebIva s. zvišiL

.l
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]. P.oiedn'ini úřťtní7úYěrkrJ7lvě.cčnÉhoúčtUÓbcé2r rok 20]a

7Nupjtelé obdrže]i vČls !lecbj]t poriebné
v,lahLjici se ke sch\áleni ločni za]črl} obťc Homi
'noterj'])
Počaply za nlr ]o]] a l'e sclr!áleni záváečného
účtuobce n, rok 20l] (rozlaha Ýýký /isLu a ztáty'
Éjblry tI7' \}iku FN ] l2. finanČni \)Foiádáni doiaci. inlentarizačni zprfua,zFávd o Výsledliu
piczloumáni hospodďcni obce a lok20l]' vÍk.z! lrospodaieni piispčvkových oÍga.r/rci) Na zsedini
zdtuph.hlÝa obcc byla přilonm účcliFali t.c!a (nchďo!á. LlcIá byla pňtralena odpo!ědět ta
dolý.Ý ťkxjici sc Zivěrky obc. 7á fuk 20lr Pojeji.h PrczcnhťiPnen ý2nýou btl) přilonni člcnoró
/ólupilcl\lva obce lyzvtini lr I)o!ánj pňPoorinek a ýneseni dou^ k
bodu
'onrulo
piislo pcno k hlanx ini
Nikdo z piitomnýlr lenělk lolnu1o bodujcdnáDi piipomínk). ploto bylo

lo

s.hvalLjc účclÓj zá!ěrk! obcc Horni Počaply 2 rok 20l]
Pnj návÍh usncseni'sť vyslovili všiťhnl Piibmni Ó]c.o!Ú /lnupitehtra oboe. ]Dc!ovilč ] Jilla
Dvoiáková, vilem s]nnbljalvá' lva.ka s\aČinová' 7deňka Miil]erová' Fnnlišek R.inm. shis|a\
]tmeš' Jiii sÝaiina.]osefLrraušleig, Milušctlicková. stmislav crolue. ]iři Dčdj.( Jan HxnuŠ

I

\

'll

7o

sťhvaluje ?-1véfučnýúčelob.c Hoňi Počapl! zá tok
lrospodaieni oboe a fuk ]! ]] s Výh dou

lintrlr |r) ll
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20l] !čchč7'nivJr. !ýsl€dku piezkoumán'

rl

zI]Dé. rcaliz,c. ubvtolmího7,ří7cní D.o sno.loÝni nreíl
slarcsb obce se^áÍil,iílPneh se /měren rca]izacc slavby U b!1ov.. ih o ziizeni Fo spoíovni a.eá]
Jednalo b) se o konteÍrťoou ílvbu' tlcrj sPlňUje vš..h y požrdlvky modemi !ýsIavLr) lakovýchlo
ai'jzeni' PoĎilá se skapxcnou cca 50 iúŽek' vlltipěni j PřiPnva TUv bude prcíiedliclyin llNbi l,s
lcpla n.poicté na prinjalri holkovod' součáýi staÝb} budou rcvněŽ piipo k-\ vod],akÚa]i/'.e n'pojené
na íáýar'.i tid a ýáraricj clckarptiFojka slaÝba sc přcdpokládá icdn.pDd]'^j obje]tl. kteí bude
uníýěn ! lfustoru /a h]lvnifo l'.lbal(lÝým hiišté.1(ýi7 siluacc a djsPo?jce) Př€dpokládmé ú}]ad'v ua
Ealizaci ub]rolocilro zJiizeníč].nicca.1.5 nrjlKč bc/ DPH vléloce.ějsouVpodíalěvšechnynállad!
spo cni s \lb do!álim uby1olly' Ren].i cena rzejde a' / výbéro\ého iizení. Piedpokládanó iívcsličnj
Íjtlady vjz úbu]la l a]'
v ubú].. l.iso! nák]ady a l.alizacislavb} a v tabulce 2jso! piedpoklá,lmé ná]dad}. a \'ýÓos) / Píjvo,u
uhyto]ny otělJlu tJ Poue odhadovmé údlrc kdc se qc|áŤlo 2 nálbdrl Ť.iéných 5 prc(yem
uby1oyny v čp ]50 !rcce20]:]. klcrámí dloi.ásobno kalacilu opňlj /anrýšlené slavbé' Kalkulaceje
provcd.m m situaci nrininálniho Ý)uŽilí zrňŤni \ se?óně a sllužitímr zinlich něsiciclr.
5.

Diskuse k lomulo bldu se Lýkala picdcvšim sit]ace s Dá\ @osLi n! ú.o!eň slraYoliní' náYrhu na ziizeni
vicc poLojú srlastnin so.iáInifr ztize.iD' Také se disliuto\alo o ly1iženoýi uiizeni, lapi pari
l)lolákolá ncfl přesvědčena' Že ub}loýaťi zařiz.ni bude }'FŽito a Eblde lrlasola1 pro nállb usneseni'
zídnédalŠi dolL' mi připoDjnk'v ktonrulo bodÚ nebylr ýzneseny a prolo bylo hlaso!áno o.á!rhn

Zo s.hulujc zánčr na realiaoi

ub)loÝacilD zaiizen]

a \a'placo vá. i prc jekloÝó dokmrenlace
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spoí!lnihl rÍcrlU \ H',miťh |.JJ|Lch
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6' NáÍrh úDruia č.l roznÓč(Ú obce n| rok2011

Na}úovlná úpáva s. Úká posíleni qdajů.a \ ]4]] v souvisloýi s r$Bcov.jnnn pDjekt,!é
dolÚrcnlace ubyto!rciho zďizcni a m $ ]6]l ! souvhlosli s Úýavbo! noYého leiejného osvětl€ni.
Jturm..r 'de -rr'. . sniž.nÍnlozpočloÚ.h ÍezeF pol 690]
? \'.' .\doir-.0,rl
'
na $ 6409' cclko\ýobj.nr ro,Počlu Š€ ne2nčni '

č

l rozpo&! obce pfu Íot 20l'1dlc pi.dložcnčhophen ého mllctiálu.'Ní!.ir
scbvaluje úFavu
úpraý] č. l rozpočtuobce Homi Počapl-vna Lol]0]'|"
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oú7k]- \ dhkusi se týkaly dokončcni \ist !b} ko.]unika.i nx K.adlové. zánčn výýalby spalovn}
odPadů v ďcálu č]jz rvĚ..! nnoŽývi lanp veidjného osÝěllťni k. spoÍovnnnu eálu' láze
\Ťbudov'nj přcchodl u spoÍovního ďeáLu - !a dolazy odPolědél pm sbfuía
ZNcdáni přc'!šeno
zasedáni

ahlj.no

le

]9 22

lc ]9:]l

h.d a Dávdroví (omNc s. odcbrala zpŘcolal niYllr uJreseni

hodin Návrlro!á komjse ďedncsla návrh Nncscli

k dnešninru

z dncšniho

\^v!]] UsNF]sFNi ZL Z^sEDÁNÍ ZAs]'l] PflllsTvA oBcF. HoRNÍ Poč^PLY
KoNAN!]]o DNE24'ó20l4

zoslu?ile|slýo obce

H,ni

Prčnp|!

?3stl.ilelíva obcc dm

l)

účel.i/áVůrk obcc t]omi

Poaa]r]y

n

rok

27

]'20l.]

20l]

]) z'vĎrečÚ účetobcťHorniločapl]'z!n]k20l] včetně zplá\}o\j!]edkultczkoLmáni
bospodďeni obce,J ok 20l] s \ihr.dou

jedn6r'

3) 2ám& na rea]iaci ubýovrcího zďireni prc wnáti aiizeni sportomjho ffiá]u
a v}placovánj pBjekolé dokunenbce
4)

obce Homi Poěaply na rok 2014 dle přeďož€ného phcmého
nateriá]U .Návrh úpEia č' ] ÍozDočtuob.e Homi PoĚaply na rct 20 14"

úpian č' 1 rczloětu

Usnesd zmfupitehtÝa obce bylo Ňhváleno.

Hlasovdnj:

prc ll

prori

0

sfuo9a obce úoniL]]ednÚ zsfupiÍesllJ\ ]o]5hod'

o!ěř.Btelé: sLnislavorc

