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Usnesení č. o3l2015

jednání RadY obc€ Hořní Počap|v ze dne 5.2. 2015

Rada obce

I. schvaluje
1'1' zápis z jednání rady obce dne 22'1'2015
1'2' Vystavení ob.jednáVky na dodáVku a montáž 2 ks přístřeškůaLltobusových

zastáVek dle cenové nabídky fy LLkáš obereiter celková cena 60 258,00 KČ'
objednání 4 malých florbalových branek pro žákovský fotbaI a stolu na stolní tenis
pro hernu stolního tenisu V sA'
1''4' podání žádosti o stavební povolení na réalizaci stavby Ubytovací zařízení pro sA'

1'3'

Ing. DUšan Lapčík
rnístarostá obce

starosta obce
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Usnesení ě, 04/2oL5

z jednání Rady obce Horní Počaply ze

dne 12.2.2oL5

Rada obce

I. schvaluje
1.1. zápis z jednání rady obce dne 5.2.2015
1.2. žádost sdruženíVlastníkůHorní Počaply 228 o zábor

pozémkU pč' 11'96/I v
souvislosti s modern zacíVýtahu V čp. 228 na nezbytně nutnou dobu'

Ing. Dušan Lapčík
místarosta obce

J]ří svač na

slarosta obce
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Usnesení č. 05/2015

z jednání Rady obce Hořní Počaply ze dne 18.2. 2015

Radá obcé

I. schvaluie
1'1' zápis z jednání radv

Ing' Dušan Lapčík

obce

dne 12.2.2015

starosta obce
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Usnesení ě' 06/2oL5

jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 24'2' 2oL5

Rada obce

I. schvaluje
1'1. zápis z jednání rady obce dne 18'2'2015
I.2' žádost o proná]em sálu KD dne 2a'2'2a15'
1'3. Vnitřní směrn ce č' 7/2015 Pokladní služba, č' 2/2a15

oběh Účetních dok|adů,

č' 3/2015 srněrnice o způsobu účtovánía ev]denc] majetkLr, č' 4/2015 Kontrolní řád
obce Horní Počaply, č' 5/2o15 Inventar zace majetku a záVazků, jiných aktiv a pas V
skutečností účtovanýchna podrozvahových účtech,č' 6 o stravování zaměstnanců.

a

I'4'

Vystavení objednáVky na dodáVku knižních regálů do mistní knihovny rozš řenl
stáVajícího regálového systémU) dle cenové nabídky fy ]osef šebek - INTEBo cena
40 058,00 Kč Včetně DPH'
1'5' zakoL]pení a Výrněn! 4 ks nových pneu pro CAS dle nabídky fy Radek Toman, D S,
]eviněVes, Za celkovou částku 58'400, Kč s DPH'
1'6' na základě doporučenísociální kom se, přdě ení bytu č' 6 V čp' 25o a Uzavřenl
nájemní smlouvy s účinnostíod 1'3.2015'
I'7. uzavření Dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti V rárnc
Veřejně prospěšných prací k Umístění Uchazečů o zarněstnéní předloženou ÚP na
základě podané žádosti.

II.

vyhodnocuje
1'1jako nejvhodnější.z předložených nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu
na realizac stavby "Uprava s lničníhopozemku - zřízení přechodu pro chodce ' Horní
Počaply" nabídlL] uchazeče SWAFCo TRAFFÍC cz s'r'o'' Pod Všňovkot] 1661/37, I40
00 Praha 4, Ic 25680596 za nabidkovou cena 628'080,- Kč bez DPH, 759'9]l,- Kč s
DPH,

ing' DUšan Lapčík

Jiří svačina

