OBEC HORNI POCAPLY
,Y

USNESENI

Horní Počaply

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
konaného dne 24.3.2015.

Zastupitelstvo obce Homí Počaply přijalo na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Homí
Počaply dne 24.3.2015 konaného v zasedací místnosti obecního úřadu Homí Počaply
nás1edující usnesení :

..

Usnesení č. l :
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit na příštíjednání zastupitelstva změnu
jednacího řádu zastupitelstva obce za účelempořizování zápisu zjednání.
Usnesení č. 2 :
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce

'

Usnesení č. 3 :
Zastupitelstvo obce Horní Počaply bere na vědomí zprávl
zastupitelstva obce ze dne 15.12.2014

o plnění usnesení zjednání

Usnesení č. 4 :
Zastupitelstvo obce Horní Počaply schvaluje

1. rozpočet obce Horní Počaply na rok 2015 včetně přílohy č. 1 k návrhu rozpočtu takto
celkové příjmy rozpočtu ve
celkové výdaje rozpočtu ve

výši
ýši

:

Kč
33 834 000 Kč
25 223 000

2. závazné ukazatele

ryclaj or.e stÍany rozpočtu dle písemného materiálu
rozpočtu
''Návrh
obce Horní Počaply na rok 2015 - pro projednání Zo"

3. dle

swých kompetencí lyhrazených zákonem o obcích

poskýnutí příspěvkťr, dotací

peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 201 5

a) TJ Sokol Horní Počaply dotaci ve ýši 180 tis. Kč
b) Sdružení dobrovolných hasičůHomí Počaply dotaci ve výši 30 tis. Kč
c) SdruŽení dobrovolných hasičůKiivenice dotaci ve qÍši41,5 tis. Kč
d) outdoor Homí Počaply z.s. dotaci ve qÍši20 tis. Kč
ě) příspěvkové org. ZŠa MŠHomí Počaply příspěvek ve výši l,3 mil. Kč

Í) příspěvkové organizaci

h) DSo

a

Sportovní areál F]omí Počaply příspěvek ve ýši 1,7 mil. Kč
Svazek obcí CYKLOSTEZKY neinvestičnípříspěvek ve qiši 100 tis. Kč

uzavření veřejnoprávních smluv
uvedenými pod písm. a) aŽ d)

o

posk}tnutí dotace

s

rozpočtu obce se subjekty

4. UzavÍeni smlouvy o záyazku veřejné služby k Zajištění spojů ostatní dopravní obsluŽnosti
pro rok 2015 s Čsal Střední Čechy' a.s. do maximální výše 253 tis. Kč/rok.

Usnesení č. 5 :
Zastupitelstvo obce schvaluje s účimostíod i.4.2015 v souladu s ustan. $ 72 zÍ:kona č.
128/2000 Sb., v platném znění odměnu neuvolněnýryn členůmzastupitelstva obce dle naiízeni
vlády č. 3712003 Sb. v platném znění za ýkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce
nebo komise rady obce ve výši 1 300 .- Kč/měsíc
Usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy o provedených kontrolách u příjemců dotací
z rozpočtu obce za rok 2014 s tím, Že:
TJ Sokol Homí Počaply vrátí do rozpočtu obce částku 127'7 Kč a Svaz diabetikťr ČR uzemní
organizace Mělník částku 20 000 Kč za nedodržení podmínek smlouly o poskýnutí dotace

Ing. Dušan Lapčík
místostarosta obce
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stalosta obce

