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Na svém 13. zasedání ZO Horní Police konaného dne 19. prosince 2019 od 18 hod. na
obecním úřadě v Horní Polici v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění přijalo následující usnesení:
ZO schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatele v předloženém znění (usnesení Č. 13 l 82 l
2019).
ZO schvaluje program pro 13. zasedání ZO v předloženém znění (usnesení č. 13 l 83 l 2019).
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020 jako vyrovnaný - příjmy ve výši 15 551 500 Kč.
výdaje ve výši 15 551 500 KČ (usneseni č. 13 l 84 l 2019).
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2020-2026 (usnesení Č. 13 l 85
/2019).
ZO schvaluje rozpočet nákladů a výnosů základní školy Horní Police. příspěvkové
organizace na rok 2020 v předloženém znění (usnesení Č. 13 l 86 l 2019).
ZO schvaluje střednědobý výhled hospodařeni základni školy Horní Police. příspěvkové
organizace na roky 2021-2022 v předloženém znění (usnesení č. 13 l 87 l 2019).
ZO schvaluje rozpočet nákladů a výnosů mateřské školy JIorní Police, příspěvkové
organizace na rok 2020 v předloženém znění (usnesení Č. 13 l 88 l 2019).
ZO schvaluje střednědobý výhled hospodařeni mateřské školy Horní Police, příspčvkové
organizace na roky 2021-2022 v předloženém znění (usnesení č. 13 l 89 l 2019).
ZO revokuje usnesení č. 10/52/2019 - navýšení rozpočtu ZŠ Horní Police o 500 000 KČ pro
rok 2019 (usnesení Č. 13 l 90 l 2019).
ZO schvaluje navýšeni rozpočtu ZŠ Horní Police o 675 000 Kč pro rok 2019 (usnesení č. 13
l 91 l 2019).
ZO vzalo na vědomí předložený plán inventur s terminy a složením jednotlivých komisí.
ZO schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě o sběru. přepravě a odstraňováni odpadu v obci Horní
Police č. 222/400181/']6/1] ze dne 01.0L2011 v předloženém znění a pověřuje starostu
k podpisu (usnesení Č. 13 l 92 l 2019).
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběí'u použitého rostlinného oleje s
v předloženéni znění a pověřuje starostu k podpisu (usnesení č. 13 l
93 /2019).
ZO schvaluje dar ve výši 40 000 KČ pro TJ SOKOL Horní Police. z.s. dle předložené žádosti,
který bude vyplacen v roce 2020 (usnesení Č. 13 l 94 l 2019).
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ZO schvaluje dar ve výši 2 000 KČ pro Denní a pobytové sociálni služby v České Lípě dle
předložené žádosti (usnesení Č. 13 l 95 l 2019).
ZO Horní Police neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3000.-KČ z rozpočtu obce na rok
2020 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci
Bublava.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 ve výši 626 476 KČ na straně příjmů, 581 396 kč
na straně výdajů, s přebytkeni ve výši 45 080 KČ (usnesení č. 13 l 96 l 2019).
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