IC:

/rv

HORNI POCAPLY

OBEC

00236829

okres:Mělník

277 03

Usnesení ě.26/2oL6

z jednání Rady

obce Horní Počaply ze dne 29.8. 2016

Rada obce

I. schvaluje
' l.l.
I.2.
l'3.

zápis

z

jednání radyobcedne 22.B.2016

výjimku z počtu žáku pro ZŠHorní Počapty pro školnírok 2016/L7

uzavření Dohody o ukončeníSmlouvy

o

nájmu restaurace

v

čp. 25O uzavřené dne

5.5.2003 ke dni 30.9.2016.

'

1.4.

o nájmu prostor sloužícíchk podnikání v čp' 43 v Křivenicích
SmloUVa je na dobu určitou od 1.9.2016 do 30.8'2o21 s ročním

uzavření smlouvy

ke dni 1.9.2016.

nájemným ve výši 16 000 Kč

l.5.
l.6.

objednání 2ks chladniček a 2ks sto|ů do ubytovacího zařízení Sportovního areálu

uzavření Smlouvy

o

poskytování s|uŽeb

č. CNS_ICT_I6 05_HP

se spol. cNS a.s',

Mělník

l.'7.
l.8.
l.9.

uzavření SmlouVy č. 16_50P_o1_4121221727 s čEZ Distribuce/ a's'' - Křivenice čp. 43
uzavření Smlouvu o nájmu bytu č' 7 v čp' 250
uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1'4 v domě s pečovatelskou službou čp. 178

ing. Dušan La pčík
místostarosta obce

Jiří Svačina
starosta obce

IC

:

OBEC

00236829

z

,v

HORNI POCAPLY
277 03

okres :

lvlěln

Usnesení č.27/2oL6

jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 5.9. 2016

Rada obce

I. schvaluje
1'1.
I'2'

zápis

z

jednání rady obce dne 29.B.2016

žádost ředite|e SA o souhlas s pořízením tažnéhozaiízenípro automobil Škoda
Roomster a dovybavení dvou pokojů ubytovacího zaíízení

1.3.

termín a program zastupitelstva obce 27.9'2016

ing. Dušan La pčík
místostarosta obce

Jiří Svačina
starosta obce

ík

IC:

OBEC

00236829

HORNI POCAPLY

okres:Mělník

277 03

Usnesení č.28/2oL6

z jednání Rady obce Horní Počaply ze dne l4'9. 2016

Rada obce

L

schvaluje

1.1.
I.2'

zápis

z

jednání rady obce dne 5.9.2016

uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
1.-3. NP ubytovny čp. 250 na byty

'

1.3.
I.4'
1.5.

vyřazení nefunkčníhodrobného majetku
sazebník úhrad za poskytování informací podIe zákona 106/1999 Sb'
vystavení objednávky na výměnu dopadové plochy dětského hřiště u Zš firmou Michal
stavby s.r.o

jI' doporučuje
zastupitelstvu ke schválení svěření majetku příspěvkové organizaci Sportovní areál Horní
Počaply dle přílohy č. 1 a pří|ohy č. 2 zřizovací listiny

ing. Dušan Lapčík
místostarosta obce

Jtn svactna
starosta obce

