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OBEC HORNI POCAPLY
Z

.

veř€jnóho

USNESENI

zasedání Zastupitelstva obce Horní Počaply
konaného dne 20.l2.20l6.

Zastupitelstvo obce Homí Počaply přijalo na veřejném zasedánj Zasfupitelstva obce llomí
Počaply dne 20.12.2016 konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Homí Počaply
následující usnesení :

Usnesení č. 1/5/2016 :
Zastupitelstvo obce Horní Počaply schvaluje pťogram jednáni zastupitelstva obce Homí
Počaply dne 20.12.2016
l]snesení č. 2/5/20l6 :
Zastupitelstvo obce Horní Počapiy sclrvalu.je ověřovateli zápisu zjednání
a pana J. Braunšveiga

Zo

pana J. Mošnu

Usnesení č. 3/5/2016 l
Zasfupiteistvo obce Homí Počaply schvaluje
a) s účinnostíod 21.12'2016 posk}tnutí měsíěrrí odměny Z' Mlillerové za výkon f,trkce
předsedy kontrolnílro výboru ve výši schválené usnesením Zo ze dDe 24.3.201J
b) s účinnostíod 21.12.2016 posk}.tnutí měsíčníodměny P' Dobrralovi a J'Dědinovi za
výkon Íiurkce člena zastupitelstva obce ve výši schvá1ené usnesením ZO ze dne

c)

r5.12.201.4

posk}tnutí finančního dalu Z' Můlleřové a P. Dohnalovi ve výši měsič odměny po
odvodech a zdanění za období od 28.9'2016 20.12.2016

Usnesení č. 4/5/2016 :
Zasfupitelstvo obce Hon Počap}y schvaluje rozpočet obce Homí Počaply na rok 2017
včetně pozměňovacího nálrhrr a přílohy č' 1 k fozpočtu obce

l sDesení č. 5/5/20lÓ

:

Zastupitelstvo obce Homí Počaply schvaluje

a) úplavu č. 5 rozpočtu obce Hom] PoČap]) na rok 20]6 d]e piedloženého písenného

materiálu ,,Nár'rh úpravy č. 5 lozpočtu obce Homí Počaply na lok 2016"
b) uzavření Dodatku č. 1 k veŤejnolrávní smlouvě o posk}1Dutí dotace
Počapiy u7a\ iene dne ]0.]'20l6

TJ Sokol Homí

Usnesení č. 6/5/2016 :
Zastupitelstvo obcé Horní Počaply schvaluje
''Program dotace k ceně tepla doďívaného
seku dámími teplovodními rozvody v obci Homí Počaply pťo rodime domy za rok 2016,,
Usnesení č. 7/5/2016
Zasfupitelstvo obce Horní Počaply pověŤrrje finančnír"ýbor a kontro|ní Úbor provedením
konlrol u příjemcůdotací z rozpočtu obce za rck 2016 s temínem provedení kontrol do
28.2.201'1

Ing.

DušaíLapčík

místostalosía obce

Jií Svačina
starosta obce

