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ZJsellá.j /aÍÚtjteL{\l obťť b)Lo /Jh.]Jen. v 13 ]0 h.d
71IrjJ]vJtťlej. dnc\r]iht jťdnjoi Hlus'Íxí
Dle Prcs.niní Lnli]u piilonrno 10 alenů zllý!pitelji]a..rnlL!eIo 5 č].ni
(j]odiibo ío!a s.lj.] pan slaloía Jiii srainja. l1lerý pin iL \šecbd] pinoln.. čl.n\ 7xýJI]rte|í\!
]]in.o!]ó občloy J !|dL .'.:
. j.dnáni zaýlpn.ksí jc ixdnč sroLáno. N. ednini zaÍlln.Lsna obc. j. Ún..nl] ťelkrn L0
čl.nú.c!Ž solblasis pr.z.Ňni lisli|ÚL

. ZítrpjlťLíYo.b...us.ía.nis.htp a

'NÁ!l!_u!gl3!!!id!rjai4!!!.pÍs]l.!!!.]r!.g!
Il \'nlh' nirrn.ró llo kc
2) voIbi oliřo\ii.lú záp's
3) Koniroh u!ncltni, minulóho jťdn:ini 7rs.UpilťIÍrl Ób.c
J) Ní'rh na sbÍil.ni ,,lodmincl{ pro posl(ytnuti dol,tc" pro Dodínižídoýio dotx.i n. zři2!bi
prxc.ýišlě c7.tbPoint \ ĎÚdo\ě ()L] Horní Počip\
5) stanoYonivýšc odmfu člcnům7lÍUpi1ť\trr Óbť. dk.xři7ťni}LidY i' 20/2009 sb'
ó) !pr.vx i',l rozpočfu ni rolr2008

PnjgÍ!n bud. t(Úcth11ir dlť jcdno1]n'ich bodiL. klcÉLr ouj.dnoúna scbv.]ovíny
Zo schvl
]rrogrxrn ! ]r./rnanóÓó ní1 trL
'rjť
0 /d.Žcls.
ll]asoriDi: 10 Dro
0lroh
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NívrhoYn kouisc:
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H]x!o\áÓj: pÍo l0 pDlj

l' N:irřb ni

5.hvúleni ..PodÚinek'Dro !oslotnlli do1lťť" Dro no{lííížtidosti o dolr.i .a zřizcni
Drx.oviíi czc.bPonlt v bUdo}ě ol] H0rní lločiDh'
]'...oviýĎ lz. ziid]t r .ín]cr o]]er"ňjb. F.grxjnl ! G0\ť.]nrcjn 1 ohli!h. c/.ÚhI)o n1 pIiújl i !sa ó.]
pru!Íxm \ llJla !cÍz] 0]
](aie p]n. d.\llčuji.iiíýL.plo zi[.ri|mcofiště 85ci Ďoi d.ule 1 ]jo/D
'l.nnr
'2'pro podániŽido\]jjť ll ] ]00q'
ie s]\nuúil{olrl!

od l't.2009 czc.hPonÍ posk]tLÚe s]uŽb':
výPis z teíniho .ejÍijk!
výpis z olrchodnilro Ejíiiku
vÝpis z ŽivnoíoNkéhor€jíiikU

výlis

2 kataŠru nenlo]

i1oíí

a) ,/() {h\ ahjc .'PodDnrk} Rozhodouli o losk!!trúi d.la.._ a Floj.kt ''1rpolý rojck1
czeohl'olNT K..hktnj Drnlo (p]ná leře]'' piodllidui vrírncj jnlcsuJ.aho lN.ačnjbd
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lt I1009
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}išl odměn řle.ůb zaýuDitclstra ob.r dlť n'ii7ťnirládr

č.20/2009 sb'

NárÍlrod|ré|]e(!nÓ1'.ndL.\aizenj1]ad]č'20]2009Sh.kl.Íafuini.aijz. ja]7]]00]sb
Z čni 1ohoto lliiZe.i \aetrě lxb!L.k' návllr odlrčl v ]o.e:007 J Iifrlr nro j!k ]009 obLlrleli /íitrtjlelé
r púco}|]cl] nlilcrixl.ch
Rlda .b.. navrh! . odnjě.y l.klo
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l.d!'obce
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Č]cD
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Plcdse{la\rL,oN nebokom \ť j|d) l]00 Kč]l!čsic
]0a0Kč]j.ůsj.
Č].n Ylb.dL .bo konise lad'.

Kčhrisiť

s liD. Že vpiipadě Ý]Úbóhu.Ďk!]jla funkci 5e nosk)'tLj. fuJsjinioJn1i a aŽ d! }!š. so
j.dnol]ivó ňlnk.e orl én) \c |.:kyÚbD od mčJce ]rit^! 2l]o9

uu

odnrěn

z.

Člc!únYýború a k.n]jlj nd!. kteií Deisou al.n'v /'{upi1.1s1\'a ob.c dlc sli! .l B.1 odsl' ] p'$n u)
,dt.ni l2s/]000 sb je |ávň oJmčd iL.nil komili a \ibojil .d\./.n od !l'ic olLnčD úlclij
PiťdsťJl \ib.iD x konj]s.la(l) ohce
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s

ti

Že

ií{ oll.]a

6000 Kčlrok
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ó.íDu
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2001] a část !

nD\n]cj Jxniht ÍoLu (]dnjJna il.na
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ÚD..vx č' ,l rozDoótu nr rok2008
P.dkLady Fřo úpri!u a '1byl) Pi.LL]oŽ.!]' ].dni 5. o íllÍxťylloloŽck Da kleÚch b!l Poh]'Lr.l Ion.i.oL!
aro V Ítimci llktrac. nc]ro vzhLedťm k pi']llý dot..inr
Na slra!ě piijmů 5e]ťd.í o útrllu na pol '1l ]1 Liqrlalck i\l dDlacc m Yollr-\ KZ d na ]r.j 4l]] dolrc.
Pro.|sDH Ni ířaDě Výdajú sťjellná. ticNnj. nrczi p.].žkJnrj Y rírn.j |xí.erafu. Dá]c o úpau výd)jú
6.

dlesLulečno51j'nč[(eÍ]'.hpamgmlijkieréDťbl]]Íozpočtovíny.jediileo\2]]2.j6l2.]6j'],6l7l.
cdkoYý olrrem ut!člu na ímlčYýddů nfuli \ťhvil.nc úpln!éč' ] se nenréni slu(.inó
!lišj a skll.č!ó 1ýdaje nLžšin.Ž rozpočtoviné
Ro7t.lhé oFa1ř.tri č''1bIlo schYá]cno.ado obce dne l5 l ](]1]9
laýu])ile!ýlo schvlhLlť Pj.\.d.!é lozPoťllvé.Pálic|i č 4 k ozpočlu ob.. . rok2008
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czecblointu' P slaroía Úvedl, žc sc přcdpokládá, že lzhledem k PiedPo k l ád!né.]u množslli žádoslí
obsluh zast.nou íávajici pracovnj.é.pÚi s!ÍÓváajalo pncovlice pro záÍup peri liBlová'
zótupilelé koňs|atovali' Žeziizeni sluŽby c,-éch]'oinlbude určitčFřinosem pb občary a každérozšiieni
posb'touných sl!Žeb je vŽdy hodloceno pozitivDě

Dol'
a

zanájcli proloz! kolumbár]a' Předpok]ádá se, že dojednolro nrěsice bude vyiešena olganjzaó.i
právni otízk! smloui1 o pronájm!'
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pÚlÓ bylo zasedáni pierušéno a.álŤhová konjhe se odebra]a scstavit
í pi€ru šeno ve 20 hodin zasedánizabájeuo20'l5 hodin
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8. Usnesenía zíyěř
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NÁvRr UsNEsENi zE zÁsEDÁNi
?4\l l PllLL\'lvAoB| l HoR\i Poč{Pl \
KoNÁ\ÉÍoDNE 26.2'2oo9
zas l up ilelsíýa o bc. Ho lhí Pa čaplt
zprávu o plněni usnésenj 2 ninuléhojednáni ZastuFitcktva obce ze dm l8'l2'2008

1. ..PodninkY Rozlrodnuti o poskytn ti dolace" plojekl '''I'ypový ltojek1 cz*MoINT Ko.l'ktni
Iisto (p].á ve7.). ptcdkládaný ! ránrci l egÍolaného openčniho progúfru
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\r]č]ňnrÝi..] l'] 2009
výši odn1čn nculotněDýn členúňzasfupilclslva obce dle naiizenj ý]ády č' 20/2009 sb' za
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. -' o'do-r
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mdyobce, zllášl clr orgánú obce' ktcii nej sou členy za stu p itcl stva obcc tatto:
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ne]dřbe f če|ýnu . č^1 f P]6in.i danéha
s lin :e &iý adÚé,|! hut]L
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píe.|le., Pří'] šného fýho ru .b. k n]iÍe

L!úhlha fuk na
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