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Usnesení č' 32/2016

jednání Rady obce Horní Počaply 2e dne 27'7o.2076

Rada obce

I. schvaluie
zápis

z

jednání rady obce dne 14'10.2016

II. bere na Vědomí
nformaci ředite e sportovního areálU Horní Počaply, příspěVková organizace o Vyhodnocení
nabídek na pronájem prostor sloužícíchk podnikání Ve sportovním areálu Horní Počaply

III. souhlasí
die ustan' bodu 7'I0' zřizavací listiny sportovní areál Horní Počaply, příspěVková organizace,
s pronájmem prostor sloUžícíchk podnikání na Základě Vyhodnocení předložených nabídek

ing' Dušan Lapčík
místostarosta obce
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iří sVačjna
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Usnesení č' 33/2oL6

z jednáni Rady obce Horní Počaply ze dne 31.10. 2016

Rada obae

I. schvaluje
1.1'
1''2'

jednání rady obce dne 27 '1a.2a16
uzavření smlolvy o dilo č' s\/11/z016 s firmou l4ichal stavby s'r'o' na VZIYR na
stavební práce ,,Úprava Vjezdu do sportovního areá]u Horní Počap y'', cena za dí|o
381 0B1,82 Kč Včetně DPH

1'3'

uzavření veřejnoprávních smluV na poskytnutí dotace k ceně tep]a d e ProgramU dotace
k ceně tepla dodáVaného sekundárními teplovodními rozvody V obci Horní Počaply na
základě žádostí část 5 V celkové Výši 16 120 Kč'

1'1'

Vystavení objednáVku na opravu a instalaci Vánočního osvětlení V obci Horní Počaply
firrně Breno - Břetis aV NoVý'

1'5-

záměr na Vypracování proJektové dokumentace na výměnu rozvodů ÚT V bLrdově Zš
Horní Počap]y čp. 225

1'6.
I'7'

odpisový plán 2016 p'o' sportovní areá] Horní Počaply, příspěvková organlzace

1'8.

s účinnostíod 1'11'2016 platový Výměr ředitele p'o. sportovní areál Horní Počaply,
příspěVková or9anizace

zápis

z

uzavření nájemních smluv k bytu č.2 V č.p. 191 a bytu č. 0'1 V domě s pečovatelskolr
s]užbou č'p. 178 d e náVrhu soc ální komise

II. vyhodnocuje
jako nejvhodnější z nabídek předložených v zadávacím řízenína VZIYR na staVební práce
,,Úprava vjezdu do sportovního areá u - Horní Počaply" nabídku uchazeče MICHAL staVby
s'r.o',]Č : o1541O99, nabídková cena 381 081,82 Kč Včetně DPH'

III. souhlasí
3.1' se zhotovením úložnéhoprostoru V garáži sA
3.2' se Vstupem do komUnikace pč' B0/1 pro zříZení Vodovodní přípojky pro
160.

IV. jmenuje
s účinnostíod1'11'2016 Zdeňku Pixovou členem sociá ní komise radv obce'

ing. Dušan Lapčík
mÍstosťarosta obce

Jiří sVačina
starosta obce

pozemek stp'

