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OBEC HORNI POCAPLY
UsNESENÍ

ZastupitelstYa obce Ilorní Počaply
konaného dne 12.12.20l89.

z Yeřejného zasedání

Zasfupitelstvo obce Horní Počap1y přijalo na veřejném zasedríÍíZastupitelstva obce Homí
Poěaply dne I2.I2.2DI9 konaného v zasedací místnosti obecního úiadu Homí Počaply
následu.jící usnesení
|

'

Usnesení č. 1/4/2019 :
Zastupitelstvo obce Homí Počaply schvaluje program.jednání zastupitelstva obce Holni Počaply
dne 12.12.2019
Usnesení č. 2/4/20lg

Zastupitelstvo

:

obce Homí Počaply schvaluje ověřovateli záptsu

paní M. Trubiěkovou a pana V. Moravce

z

jednini Zo

Usnesení č.3/4/2019 :
Zastupitelstvo obce Homí Počaply bere na vědomí infomaci starosty z oblasti Životního plosťedí
Usnesení č' 4/4/2019 :
Zasfupitelstvo obce Homí Počaply bere na vědomí informaci stalosty k

CYSKIOSTEZKY

Dso svazek obcí

Usnesení č. 5/4/2019 :
Zastupitelstvo obce Homí PočapJy bere na vědomí ZpráW kontolního výboru a finančního
výbonr
Usnesení č. ó/4/2019 :
Zastupit€lstvo obce Homí Počally schva]uje prodej pozemků pč. 1099121 o výměře 42 m'
a pč. I099l22 o výměře 23 m2 v k.ú' Horní Počaply za cekóvou kupni cenu 17 820,_ Kč
a uzavŤení kupní smlour5'
tjsneséníč. 7/4/2019
Zastupitelstvo obce Homí Počaply
l'stanol,uje v souladu s us1. s 72 odst' 2) a 3) a s 84 odst. 2) písn' n) zi]<ona č. 128/2000 sb.,
o obcích (obecní zÍízeií),ýe znění pozdějších předpisů' a s nařízením vlády č' 318/2017 Sb..
o výši odměn členůzastupite]stev územníchsamosprávných celků' s účinnostíod 1.1'2o2o
neuvolněným č1enůmzastupite]stva obce výši měsíčníchodměn (odměn za nrěsíc) za výkon
funkce:

Funkce
místostařosÍa
člen řadv obce
předseda finančního rryboru Zo
předseda krrntrolního !.ýboru Zo
člen finančníhol"úboru Zo
člen kontrolního r^Íbořu Zo

odměna za měsíc
(v Kč)
13 200.-

3 8s0.
2 200.2 200.-

1793.-

|J93.-

nředseda sociálni komise
předseda kulturni komise
č|en kultuřní komise
člen sociální komise
člen za\tupilelstr a ohce bez dalši funkce

2 200.2 200.r 193.-

I793924.-

V případč budoucích změn v obsazeííjednotlir,"ých f,rrkcí bude odměna poskyto\ána|
- v případě místostalosty ode dne zvolení do funkce místostarosty

-

v případě člena mdy obce ode dne zvo1ení do funkce č1ena rady obce
v případě pŤedsedů a členůvýborů zastupitelsrv_a obce ode dne zvolení do piíslušnéfunkce
v případě předsedů a členůkomisí rady obce (starosty) ode dne jmenování do příslušné
funkce
v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce za situace.
kdy se bude jednat o člena Zastupitelst\a obce bez dalšífunlce, ode dne složeníslibu ělena
zastupiteistva obce (v piípadě zvolení do jakéko]iv funkce člena či předsedy výboru nebo
jmenování do flurkce předsedy či člena komise, nebude tato měsíčníodměna počínaje
dnem zr'oleni či jmenování posk}tována).

-

Zasfupitelstvo obce stanorruje v souladu s irst. s 74 odst' 3) zákona č' 128/2000 Sb'' o obcích
(obecní zřízení)' ve zněíípozdějších předpisů' že při souběhu výkonu několika ftu <cí se měsíční
odměna neuvolněnému členovi Zastupjtelstva obce posk1tne pouze za výkon flDkce. za niŽ podle
rozhodnutí zasfupitelstva obce ná\eží nejvyššíodměna.
2'stanovuje v souladu s s 8'1 odst' 2) písm. v) zákona č. 128/2000 sb.' o obcích (obecní zřízeíí),
ve znění pozdějších předpisů' peněŽité plnění posk}tované í}zickým osobám, které nejsou členy
zasfupitelstva obce, za r'ýkon fun]<ce členůvýborů a komisí a zvláštnich olgánů obce ve \^ýši
měsíčníhopeněžitéhoplÍěnís účinnostíod 1'1'2020 takto
I

Funkce

zo

člen vÝbořu
člen komise Ro
člen komise nro nroiednávání DřesÍUĎků

v

odměna za čtvřtletí
(v Kč)
'7',70

.-

'7'70 .-

1',793.-

případě budoucích změn v obsazení jednotliÚch fur]kcí bude odměna poskýo\ ana:
v případě předsedů a člqnůkomisí lady obce (starost' a členůvÝborů ode dne jmenoviíní
do příslušnéfuntce

_

Usnesení č. 8/4/2019
Zastupitelstvo obce Homí Počaply schvaluje
a) pořízení změny č' 3 Ílzemního plánu obce Horní Počaply zkrácen]im pos1upem v souladu
s $ 55b stavebního zákona'
b) podání žádosti o pořízení změny č. 3 ÚZemního plánu obce Horrrí Počaply pro Městský úřad
Měiník, odbor výstavby a rozvoje
c) určenéhozastupitele obce pro spolupráci při pořizování Změny č. 3 územníl'toplánlL obce
Homí Počapl"v a tím je Jiií Svačina
d) obsah náwhu Změny č. 3 územního plánu obce Homí Počaply
obsal^ /mér)
- prověření změny části pozemku pč. 108/33 v k.ú' Homí Počap]y pro umístěnísběmého
dvora odpadu nístního charakteru tak, jak je navrŽeno v nově pořizovaném územním'
plfulu Homí Počaply (změÍaje v návřhu označena To ])
_ aktualjzace 7asta\'ěného ú7emí
Usneseni č. 9/,l/20l9

k ceně tepla dodávaného
sekundámími teplovodními rozvody v obci Horní Počaply pro rodinné domy za rok 2019

Zastupilelstvo obce Horní Počap1y schvaluje Program dotace

Usnesení č. 10/,l/2019

|

Zastwitelstvo obce Horní Počaply schl'aluje dotačníprogram ,.Podpora a ťozvoj spoÍování
občanůHoraích Počapel (Homíclr Počapel a Kiivenic) \'e spol.tovním aleálu Homí Počaply pro
rok 2020" včetně podmínek dotačníhoplogramu

Usnesení č. l l/4/2019
Zastupitelst\o obce Horní Počaply schvaluje střednědobý výhled lozpočtu obce llomí počaply na
období 2021_2022
Usnesení č. l214/2019
Zastwitelstvo obce Homí Počaply schvaluje
i' rozpočet obce Homí Počaply na rok 2020 včetně přílohy č' 1 k návrhu rozpočtu
takto
celkové příjmy rczpočtu ve výši
32 344 000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
]9 150 000 Kč
financovaní z piebytku hospodďení za min. období 6 806 000 Kč
2' závazr:Lélkazatele výdajové stany rozpočtu dle písemnéhomateriáiu
rozpočtu
'.Návrh
obce Homí Počaply na rok 2020"
3' poskýnutí příspěvku DSo svazek obci CYKLOSTEZKY.IČ: 75l32206 ve \"Íši20 tis. Kč
I

Usnesení č. 13/'ll2019
Zastupitelstvo obce l-:lorní Počaply schvaluje úpra\u č. 3 lozpočtu obce Horní Počaply na rok
2019 dle předloženého písemnéhomateriálu s názvem.,Návrh úplavy č' 3 lozpočtu obce Hon
Počaply na rok 2019"
Usnesení č. l414/2019
Zasfupitelstvo obce Homí Počapl}' pověhtje finanční\"ýbor a kontro1ní výbor k proveder'rí kontrol
u příjemců dotací z lozpočtu obce za řok 20l9 s tennínem do 29.2.2020
Usnesení č. 15/4/20l9
Zastupitelstvo obce Homí Počaply schvaluje uzavření veřejnoprávní smlour1 o poskýnuti
účelové1inančnídotace příspěvkové organizaci ZŠa \4ŠHorní Počaply na ultadu nákladů
spojených s posk)'továním bezplatných obědů žákůZŠHorní Počaply v obdobi leden čeNen
2020 v celkové výši 100 tis. Kč
Usn€sení č. l614/2019
ZastupitelŠtvo obce Horní počaply schvnluje
1' obecně závaznou r'yhlášku obce Homí Počaply č. 1/2019 o stanovení systému sběIu. pieplavy'
třídění, v1uŽivríní a odstmňoviíní komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpaden na
územíobce Homí Počaply
2. obecně závaznou vyhlášku obce Homí Počaply č' 2/2019 o místnín poplatku za provoz
systému sběru' přepravy, třídění, vyuŽiváni a odstraňování komunáních odpadů a rrakládání se
sta\'ebním odpaden na územíobce Homí Počaply
3' obecně závaznou q'hlášku obce Homí Počaply č' 3/20l9 o místnímpoplatku z pob}tu
4' obecně závaznou lyhlášku obce Homí Počaply č' 4/2019 o místnímpoplatku ze psů
5' obecně závaznou lThlášku obce Homí Počaply č' 5/20 J9 o místnímpoplatku Za uŽl\ánl
\eiejreho f ro.rra.1\l\ r
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Bc. Par l\ Lapeikova
místostarostka obce

