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Na svém 30. zasedání ZO Horní Police konaného dne 30. listopadu 2017 od 18:00 hodin na
Obecním úřadě v Horní Polici v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

ZO schválilo ověřovatele zápisu, návrhovou komisi a zapisovatele v předloženém znění
(usnesení č. 30/163/2017).
ZO schválilo program pro 30. zasedání ZO v předloženém znění (usnesení č. 30/164/2017).
ZO schválilo dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 0016064747 s Českou podnikatelskou
pojišťovnou a.s. v předloženém znění s vypuštěním čl. 1 a pověřuje starostku k podpisu
(usnesení č. 30/165/2017).
ZO schválilo dle doporučení výběrové komise firmu Window Holding a.s. k výměně oken
v budově ZŠ Horní Police – IV. etapa ve výši 176 114,53 Kč (usnesení č. 30/166/2017).
ZO schválilo měsíční odměnu dle NV č. 318/2017 Sb. pro neuvolněného člena ZO místostarostu od 01.01.2018 ve výši 17 000 Kč (usnesení č. 30/167/2017).
ZO neschválilo měsíční odměnu dle NV č. 318/2017 Sb. pro neuvolněné členy ZO –
předsedy výboru od 01.01.2018 ve výši 0 Kč, pro neuvolněné členy ZO ve výši 0 Kč.
ZO neschválilo měsíční odměnu dle NV č. 318/2017 Sb. pro neuvolněné členy ZO –
předsedy výboru od 01.01.2018 ve výši 1 000 Kč, pro neuvolněné členy ZO ve výši 700 Kč.
ZO schválilo dar ve výši 10 000 Kč pro základní školu Horní Police na nákup dvou sad
florbalového brankářského vybavení, které bude k dispozici pro tento kroužek (usnesení č.
30/168/2017).
ZO schválilo dar ve výši 12 000 Kč pro Český svaz včelařů Žandov na nákup vařáku na včelí
vosk (usnesení č. 30/169/2017).
ZO schválilo směrnici o pravidlech rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace obce
v předloženém znění (usnesení č. 30/170/2017).
ZO odložilo záměr směny pozemku p.č. 1089/21 ve vlastnictví obce Horní Police za pozemky
p.č. 119, p.č. 120, p.č. 121, p.č. 386/7, p.č. 465, p.č. 466, p.č. 627, p.č. 685/3, p.č. 689/5 část
ve vlastnictví AGROME s.r.o. v k.ú.: Horní Police dle předložené žádosti s možností dalšího
vyjednávání s firmou AGROME s.r.o.
ZO odložilo bod - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 04.08.2017 na akci ,,Vybudování
obslužné komunikace Na Pískách – větev IV – I. etapa (dle vzorového příčného řezu) ve výši
586 105,14 Kč v předloženém znění.
ZO schválilo smlouvu o zřízení služebnosti IS – č. IV-12-4015142/VB/001 v předloženém
znění a pověřuje starostku k podpisu (usnesení č. 30/171/2017).
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ZO schválilo smlouvu o zřízení služebnosti IS – č. 298/2017/TPČ v předloženém znění a
pověřuje starostku k podpisu (usnesení č. 30/172/2017).
ZO schválilo nájemní smlouvu na vodní dílo ,,Horní Police, za hřbitovem – vodovod v p.č.
5/1, p.č. 3, p.č. 26 v k.ú.: Horní Police“ v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu
(usnesení č. 30/173/2017).
Informace:
-

Zprávy výborů a komisí za rok 2017, předložení plánů na rok 2018,
Dění v obci – v sobotu 2.12. od 18 hodin rozsvícení vánočního stromu,
Osvobození na dani z nemovitostí – podmínky nevyužitelnosti pozemků,
SVS – ,,Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020”,
MTC – servisní prohlídka, nákup zboží dle předložené nabídky,
Auto – předložení nabídky od SAN Plus Č. Lípa k zakoupení osobního auta pro
potřeby obecního úřadu - Škoda Rapid 1.2 TSi, 66kw,

ZO schválilo koupi osobního automobilu pro potřeby obecního úřadu dle předložené nabídky
(usnesení č. 30/174/2017).
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