OBEC HORNI POCAPLY
USNESENÍ

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
konaného dne 1 4'12.2017 .

Horní Počaply

Zastupitelstvo obce Horní Počaply přijalo na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Horní
Počaply dne 14.12'2017 konaného v zaseclací místnosti obecního úřadu Horrrí Počaply
následující usnesení
:

Usnesení č. 1l4l20l7 :
Zastupitelstvo obce llorní Počaply schvaluje program jednání zastupitelstva obce Horní
Počaply clne 14.I2.201]
Usnesení č.2l4l20l1 :
Zastllpitelstvo obce Homí Počaply schvaluje ověřovateli zápisu z 1ednání Zo
V. Moravce a paní Z. Můllerovou

pana

Usnesení č.31412017 :
ZastupitelStvo obce FIomí Počaply bere na r'ědomí zprávu kontrolního \,ýboru
Usnesení č. 41412017

:

Zastr'rpitelstvo obce Horní Počaply schvaluj e zadání Ílzemního plánu obce Horní Počaply

Usnesení č. 5l4l20l'7 :
Zastupitelstvo obce Horní Počaply schvalu.je uzar,ření Darovací smlouvy č. 1212011 na
poskytnutí finančnílrodaru spoIečnosti BREG S.r.o.! Se sídlem Braunerova 2325' 180 00
Praha 8, lČ:26740036 ve výši 32 175.00 Kč na Zajištěnízubní pohotovosti v Mělníku
Usneseni č. 61412011 :
7.zostupitelstvo obce stanovuje v soulodu s ust. 5 72 odst. 2) a 3) o 5 84 odst. 2) písm. n)
zókona č' 1-28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinnémod 1.1'2018, a s
nařízením vlády č. j18/2o17 Sb., o výši odměn členůzostupitelstev územníchsamospróvných
celků, s účinnostíod 1.1.2018 neuvolněným členůmzostupitelstva obce výši měsíčníchodměn
(odměn zo měsíc) zo výkon funkce:
Funkce

místostorosta
člen rady obce
předseda finančníhovÝboru Zo
předseda kontrolního výboru Zo
čIen finančníhovýboru Zo
člen kontroIního výboru Zo
předseda sociólní komise
čIen kulturní komise
čIen sociální komise
člen zastupiteIstvo obce bez dalšífunkce

odměna za měsíc
(v Kč)

9 750.-

I930I690I 690.-

t
I

380.
380.-

I690.-

t380.t380.7

10.-

přípodě budoucích změn v obsození jednotlivých funkcí bude odměna poskytována:
- v případě místostorosty ode dne zvolení do funkce místostorosty
- v přípodě členo rody obce ode dne zvolení do funkce člena rady obce
- v přípodě předsedů a členůvýborů zostupitelstvo obce ode dne zvolení do příslušné
funkce
- v případě předsedů o členůkomisí rady obce (starosty) ode dne jmenovóní do
příslušnéfunkce
' v případě nóstupu nóhrodníko no uprdzdněný mondát členo zastupitelstvo obce zd
situace, kdy se bude jednot o členo zostupitelstva obce bez dalšífunkce, ode dne'e'
složeníslibu členo zastupitelstvo obce (v přípodě zvolení do jokékoliv t'unkce členo Či
předsedy výboru nebo jmenovóní do funkce předsedy či členo komise, nebude toto
měsíčníodměna počínojednem zvolení či jmenovóní poskytovóna).
zostupitelstvo obce stonovuje v souladu s ust. 5 74 odst.3) zákona č. 128/2000 sb., o obcíCh
(obecní zřízení), ve znění účinnémod 1.1.2018, s účinnostíod 1.1'2018, že při souběhu výkonu
více funkcí se měsíčníodměna neuvolněnému členoVi zostupitelstva obce poskytuje joko
souhrn (součet) měsíčníchodměn schvólených zastupitelstvem obce, přičemždo souhrnu lze
zahrnout vždy maximólně 2 měsíčníodměny za funkce s nejvyššíodměnou schvólenou
zostupitelstve m obce.
V

2.zostupitelstvo obce stanovuje v souladu s 5 84 odst' 2) písm' v) zókona č. 128/2000 sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve Znění účinnémod 1.1.2018, peněžitéplnění poskytované
fyzickýn osobóm, které nejsou členy zostupitelstvo obce, za výkon t'unkce členůvýborů o
komisí a zvlóštních orgónů obce ve výši čtvrtletníhopeněžitého plnění s účinnostíod 1.1.2018
tokto:

Funkce

předseda komise Ro
člen vr/boru Zo
člen komise Ro
člen komise pro proiednáVání přestupků
V

odměna za čtvrtletí
(v Kč)
2 800 .1 950,-

19s0,1950.-

případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytovóna:
- V přípodě předsedů a členůkomisí rddy obce (starosty) o členůvýborů ode dne
jmenovóní do příslušnéfunkce

IJsnesení ě- 7l1l2o17
Zastupite1stvo obce llomí Počaply schvaluje
t. rozpočet obce l-Iorní Počaply na lok 2018 r'četně přílohy č. l k nár'rhu rozpočtu takto :
célkovépříjmy rozpočtu ve výši
27 849 000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
42 703 000 Kč
2. závazné ukazattle r,yclajové strany rozpočtu dle písemného matcriálu .,Návrh rozpočtu
obce T_Iorní Počaply na rok 2018"
-). poskytnutí příspěvku DSo Svazek obcí CYKLoSTEZKY ve výŠi20 ris' Kc

Usnesení ě..8l4120|1
Zastupitelstvo obce Homí Počaply schvaluje střednědobý výhled rozpočtrr obce Homí
Počaply na období 2019 2020.

Usnesení č.9l4/2017
Zastupitelstvo obce Horní Počaply schvalujeúpravu č. 4 rozpočtu obce Horní Počaply na rok
20L7 d|e předloženého písemného materiálu .,Návrh úpravy č. 4 rozpočtu obce Homí
Počaply na rok 2017"

Usnesení č. 10l4l20l1
Zastupitelstvo obce Horní Počaply pověřuje Ílnančnívýbor a kontrolní výbor provedením
kontrol u příjemcůdotací z rozpočtu obce za rok 2017 s termínem provedení kontrol do
28.2.2018

Ing. Dušan Lapčíkv.r.
místostaťosta obce

Jiří Svačina v'r.
starosta obce

