OBEC HORNI POCAPLY
UsNEsENíč'6/2014
zVeiejného jédnániŽastupitelstvaobcekonáného dné 15'12'2a14
z:stupitélslvÓ obcé HoÍni Poóaply

]) zpEVU ! p ňéniUsnéseniŽ]ednáni2aslup le stva obce dne 16 9 2014
2) poskylnuliodměn piédsedůmá óéíůňkÓňsirady Ób.e kléiine]soÚóéíy
zastuplelslva obce s úč|nosliod16 ]2 2014lákto:
piédsédá komse rady Ób.e 3600 Kč/ok s lim že odměny bLdoL splétne ve
čtVdl€l.ich splétkách né náýÍll rády Ób.e
Óe|zvláŠlnh! oÍgánu nebokoms€ lédyÓbce 6000 Ka/rck s lim Že odměny
budoU sp alné Ve člvrtlelnich sp]alkaclr né íávÍh pieds€dy piis ušnékomse
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úpláýÚ a 3 ÍÓŽpočtu Óbcé na lok 20]4dlepředoženéhÓ pisemnéhÓ náVrhu
zvyšeni pňspěvku piispěVkové orgénŽác spÓrlÓVniáréá HÓÍí Poaapy n: rok 20]4

Jednaciřád zastuoilelslva obce Hom Poó3pý
práVid é rÓzpoó1ového provzoÍ]a na rok 20]5 do doby schValeni rozpoó1u obcé ná rÓk
20]5léklÓ : ýydá]é Ób.é mÓhÓÚ býl čérpánydo výš€ r]r2 ob]ému ÍÓzpÓal! pro rok
20]4 v každem mésrc rozpoÓlovellÓ prÓVzoÍ]á s t ň.:é musi býl zajštěny výda]e
ná paly proVoz Vaslnich pi]spévkových org!nzacia výdlje vyplýva]ic]ze sm uvnich

účnnostod ]612 2014
a) V souadu s Uslan s 72 zákona ó ]2312000 sb. V plátnéň zíénivyŠi odměn
íeUVÓ nénýň členúmzasllpite slva obce de naiizen Vady ě 37/2003 sb v palném
zněniza Vykon funkce
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Že V připadě slubéh! nékÓlká íUnkcis€ pÓskyluje měŠičniÓdménéé: do Výše
souhrnu odmén zajednoliVé funkc€:odmény pode bodu a)se poskylnou popNé od

b)poskylnutjodmén d|e Uslén s3aÓdsl 2 pism U)Žák ó 123/2000 sb óénúm
'- r /é |'p]é|'i.coble étlo
';bÓ'1 l'-- -'Ó
čen výboÍ! 61100 Kó/rÓk s tim Že odměny budou spalné V€ člvrlélnČh
spálkách na nav r předsedy pňsUšnéhÓ VýbÓÍU
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Uzavřenl kupnl smlouu/ na pÍode] pozémku pč']099/13 oýýměie 31 m'zv k'Ú Honí
Počáp y
GP č 664 73712014 za cekovou kupnicenu 15 060'00 Kč á pověfuje
slarostu obco ]é]ím podepséním.
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lll. volí
Členy finaněního výboÍ! _ lvánká svač nová, MiUše Pli.kÓVá' Pélr slezák' Pelr cedrych
Členy kontrohl\^/bo.u JjřlŤÓmá|. Šálka Jaíošová. BlahÓslav (Učérá'Josefl,|oŠna

finánčnla konlro nl\rybÓr prÓVedénim kontrolu příemcú dolaciz lozpočtu Óbe zá rok 2014
s témín€m pÍovedeni konlrol do 23'2'2015.

