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Ďolrlnórý pfugfunujednlniz6fupi1elsn].h.c byl schlálťn lš.nji piilonrným]ůlťnr 7aíupitehl\a
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.l' sllnolťni Počtu ělcnú Zlllupitelstv! obcť Ho li ťočaply'ktcr.ý bude rok!
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ZáYčrečnýúč!1obce JJ!ňj PočapLJ_ /! Íol 201j lčťt1ězpla]y o !ý5lld]tu piczkou]náni
hospodaieniob.e za lok:0]] s výhmdou
t zti.rěr na řcalizici Lbýolicl]ro ařil.dj pro lyl'iti zařizelri slr!ío\ iho a1tílu a \y]rrlcolá l
Dfujek(ové dokunrcnlic.
byLa uzavitna snnouÝx o diLo \l zpra.o\írril]Í,.].ktole dokume.la.c
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do 85 dni piede dnem
aodlc zákona č l]l]/]oljo slr' o.bcj.h' slaDoli /aíUpnchto obce tgJNitij
ioL.b do nsru]ilťlslťv obci poae! členůz.íuDilelýva. klc!'Lá b).le ťolbicb ý.len. Poč.t členil se
slÚ.vi s piihlédnulinr kpočlu ob)\alcL obcc' prc .bec Ho li Počapl] 7 ]a čledů'v picdešlých
voldbnj.h obdobiclr b]LÓ Ýolcno vŽdy l5 ll. i| zaýu|i{c]!tx Rada o]rce doporuil]e Počcl ilcnij
ziíupj1ť]!(lzadro\.l d!1!n.\L( počelvole.!!lr iLcnil z.ýul]lťlstx \ ]r.i1u l5 členů
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]) uavi€ni lupni snlÓuÝ! na pořizeni aulo.]obi]L NhsanTeÍmo 4x4 prc
kupni cenu 80 lis Kč vÓehě DPl]
2) Dvolnčni finančníchproíledk spojcných s !}bavenim a o7jaóenifr
TeÍÚo pro JsDtl obce
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Č' 128/2000 sb',ve zrění pozdějšich pitdpisů' že !é volbich do zaLupilehlva
]0' 2014 bude Ýoleno 15 ělenů zastupilehtva
obce Homi P.daply konanýclr \e d.ech l0l0.
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