IC:

HORNI POCAPLY

OBEC

00236829

277 03

okres : Mělník

Usnesení č.29l2oL6

z jednání Rady obce Horní Počaply ze

dne 2o'9. 2016

Rada obce

I. schvaluje
1.1.
7'2.
1.3.

zápis

z jednání rady

obce

dne 14.9.2016

kladné vyjádření k záměru stavby RD na pozemku pč. 727/19 v k.ú. Horní Počap|y
projektovou dokumentaci výměny oken v čp. 43 V Křivenicích.

ing ' Dušan La pčík
místostarosta obce

JlTt Svactna
starosta obce

IC

:

HORNI POCAPLY

OBEC

00236829

277 03

okres:lVIělník

Usnesení č.30/2oL6

z jednání Rady obce Horní PočaplY ze

dne 29'9. 2016

Rada obce

I. schvaluje
1.1.
t'2.
1.3.
I'4.
1.5'
1.6.
1.7.
1.8.
1'9.

zápis

z jednání rady

obce

dne 20.9.2016

uzavření veřejnoprávních smluv
žádostí _ část 4

o

poskytnutÍ dotace

k ceně

tepla dIe předložených

uzavření darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru _ sadu dresů pro HBc Horní

Poča p Iy ' z. s.

k|adné vyjádření k uzavírce přejezdu ČD na siInici na |II/24627 v obci Horní Počap|y ve
dnech: 23.10.2016 od 7:00 do 20:00 a 25.10.2016 od 7;00 do 1B:00

Dohodu o ukončeníPříkazní smlouvy o provozu
30.9.2016

a údržběsportovního areálu ke

dni

prodej 2 ks nepotřebných skříníz ubytovny čp. 250 p.o. Sportovní areál Horní Počap|y,
příspěvková orga n izace
s účinnostíod 1.10.2016 převod práv a povinností plynoucích z nájemních smluv na
nemovitý majetek Ve Sportovním areálu čp. 264, uzavřených obcí Horní Počaply, na
příspěvkovou organizaci Sportovní areál Horní Počaply, příspěvková organiZace,
IC i 72554223

záměr p.o. Sportovní areál Horní PočapIy, příspěvková organiZace na pronájem prostor
k podnikání Ve Sportovním areálu Horní Počaply 264
prodej spotřebního materiá|u v ubytovacím zařízení ve sportovním areálu příspěVkové
organizaci Sportovníareál Horní Počap|y za pořizovacÍ cenu

1.1o. poskytnUtí odměny řediteIce ZŠa MŠHorní PočapIy
1'11. udělení plné moci spol. Projekce dopravní FiIip s.r'o., Roudnice n.L. pro zastupování
obce ve stavebním řízení

1.12.' Dohodu o ukončenísmlouvy o nájmu bytu č. 0.1 a Dohodu o ukončeníSm|oUVy
o nájmu bytu č. 1.4 v čp. 178 k 3o.9.2016

1'13'

Dohodu o ukončenísmIouvy o nájmu k bytu č. 2 v čp. 191 k 10.10.2016.

II. vydává
2'1. podle ustanovení s 55

odst. 2 Zákona č. 4gL/zool Sb. osvědčeníčlena

2.2' podle ustanovení s 56

odst. 2 zákona

zastupitelstva obce Pavlovi Dohnalovi.

zastupiteIstva obce Jiřímu Děd inovi.

č' 49L/2oo7 Sb.

osvědčeníčlena

IlL deleguie
jako Zástupce zřizovatele do výběrové komise na pronájem prostor k podnikání Ve sportovním
areá|u Horní Počaply Pavlu Lapčíkovoua Josefa Braunšveiga'

ing. Dušan Lapčík
místostarosta obce

Jln Svactna
starosta obce

IC

:

uv

HORNI POCAPLY

OBEC

00236829

okres:lYělník

277 03

Usnesení č,3L/2oL6

z iednání Rady obce Horní Počaply ze

dne 14'10' 2016

Rada obce

I. schvaluie
1.1.
I'z'
1.3.
1.4'
1.5.

zápis

z jednání rady

obce dne 29.9.2016

zadávací dokumentaci na VZMR na stavební práce _ Úprava vjezdu do sportovního
areálu _ Horn í PočapIy
zadávací dokumentaci na VZMR na stavební práce Výměna oken v č.p' 43 Křivenice
záměr na pronájem částl nemovitosti č.p. 250 v Horních Počaplech.
uzavření SoD na realizaci zábavného pořadu pro děti ,,Ledová show s Elsou''.

II. vyhodnocuje
jako nejvhodnější z nabídek předložených na veřejnou zakázku ma|ého rozsahu ,,Zpracování
územníhop|ánu obce Horní Počap|y'', nabídku fy KADLEC K.K. Nusle' spol s r.o.' nabídková
cena 592 900 .- Kč včetně DPH

ing. Dušan Lapčík
místostarosta obce

Jrn svacrna
starosta obce

