OBEC HORNI POCAPLY
Usnesení č.29l2015

Žjédňáňi Radv obce Horní počap|yze dn€ a'10' 2015

L zápszjednán radyobcedne 29.9 2015
] ÓbjodňáňiÓplavy přištřeškU aUtobUlové zastávky
j
r

ved e ku tUrnihÓ dÓmL frmoU

5oženikom 5e pro otevirániobá ek a lrodno.eninabidek na VeřejnoU uakáŽkU,,lorni
prÓ spÓÍlÓvniáréál ÓbyLné kontejnery

Počaply UbytoVaci zařizeni

oblednáni Vybaveni pÍÓ ]sDH obc€ Holn]PÓčápy d]e nabidky frmY Antonin FUxá,
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z j.dnáni Radv
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OBEC

HORNI POCAPLY
Usnesení č.31l2015

ziednáníRadyobceHorníPořaplvzedne 22.1o' 2015

I1

zápi5 z jednénirady obc€

I'2

vystalen]objednávky na demontáŽ a montéžkuchyňské nky nJ obecnim úiadé|a

dne 13.10'2015

I'3 VystaV€ni ÓblednáVky né ÓpráVU kan.eéře 9táÍÓsty obecnilro úřadu Horni Počaply
frmou r4rcHAL stavby s r o
I 4 vystavéni oblednávky na opravu panelové komun ka.e V Křiven cicll dle .enové
nabidky Íy 14IcHAL staVby Š'lo'
I 5 Vysiaveni objednáVky nJ VymJ ováni prostor Ubytovny čp. 250 V Horni.lr počJp ech
I6

Vyslaveni oblednávky na opravu pan€oVé korun kácé v KřVéni.i.h
íabidky fy !]IcHAL staVby 5 r o

l7

kladné Vyládieni k žádost nál€mc€

e

cenové

sportcentra čp. 25r ná výměnU barovelro pu lU

I3

zaprjenizš ó Mš HorniPÓčapy

I9

vyznačenipaÍkova.i.h mist na parkovštiU čp 243

I10 temin

d

dÓ mistniho akčnihÓ pánU rozvoje

Vzděávóniv lám.

na konánijedná.' zastUp te]stva obcé l]ÓrniPočaply dne 3 ]1'2015 od 19 00

I 11 vy5taveni objednáVek na nsta a.i' .praVU a dop něniVánočnilro osVét]eni

OBEC

HORNI POCAPLY
Usnesení č.32l2015

ŽjédĎáňi R.dv obcé Horňí pÓčap|y2e dn€

29.10'2015

záp 5 z jednáni rady obce dne 22 10 2015

navastnižádostlitku D!ořákoVo!k31'1o'2o15zT!nk.eč€náškÓskékom5epř

M'lUii Pl].ko!oL s účnno5tiod 1 1l 2o15

č enem

ikol5ké rady

pi zš Horni

zš

Počáply

IV vyhodnocuje
ná Základě dÓpÓrLčéíi hÓdnÓli.i kÓňsé l5ko neJvýlrodnějši z nabidek př€d ožený.h V€
zjednoduieném podlim tnim řizeni na veřejnou zakázku s názvem ,'Horni PÓčápy
UbytÓVá.i zařizeíi plÓ spÓ.tÓvíi árcál Óby1né kÓntejn€./"
V čá5t A: připolky
po.hy
nabidkU Uclrazeč€ clrád€k &Tntěla a's' LitÓměř.eV
nž€ný15kých sit]a zpevněné
.eňé béŽ DPH 1 .]94 171,77 Kč' v části B : spojené obylíé[Óítéjné.y nabidkU uclrazeč€
V.eně be7 Dp] 4 490.001 kč

