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Usnesení ě,34/201-6

jednání Rady obce Horní Počaply 2e dne 9.11' 2016

Reda obce

I. schvaluie
1'1.
1'2'

záp s

z

jednání rady obce dne 31.10'2016

uzavření smlouvy o dílo č' 154/2016 na výměnu oken V čp' 43 Křivenice s firmou
Í\4ě nická plastová okna s'r'o''

1'3'
1'4,

objednání Vypracování PD rekonstruLce rozvodů ÚT v budové Zs firmou lYiros aV Vít

Vystavení ob]ednáVky
ILLUNlINATIONS

na doplnění prvků VánočníVýZdoby u firmy

CITY

s. r, o,

II. projednala
s připomínkarňj Úzernně anaytické podklady 2016 oRP N4ělník 4. aktualizace V části týkající
se obce Horní Počaply jako nejvhodnější z nabídek předložených na Veřejnou zakázku malého
rozsahu,,Zpracování územního p]ánu obce Horní Počaply", nabídkLr fy KADLEC K'K' Nusle, spol
s r'o', nabídková cena 592 900 .- Kč Včetně DPH

III' nedoporučuie
uzavření dohody o spolUprácj s KÚ ve stávajícím znění'

.

ing' Dušan Lapčík
místostarosta obce

] iří svačina
starosta obce
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okres l Mělník

277

z j€dnání

Usnesení č.35/20l6

Rady obce Horní Počaply ze dne 24.11'2016

Rada obce

I. schvaluje
1'1.
1'2'

zápis

z

jednání rady obce dne 9.11'2016

Uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti čp' 250 č, 104979-ooo-oo se spol'
T-Mobj|e czech Republic, a.s', s dobou nájmu 1oti let ode dne účínnostismlouvy,
nájemné 50 tis' Kčlrok'

cN

1.3.

realizaci Vstupní branky do sA od cyklostezky dle
Mělník

I'4'
1.5'

objem finančních prostředků pro poskytnutíodměn zaměstnancům obce'

firmy |YICHAL stavby s'r.o',

a) odměnu ředitetce Zš Horní Počaply
b) odměnu řediteli sA Horní Počaply

' 1'6'
7.7'
1.8.
1.9'
1.10'

L]zavření smlouvy na pronájem sálu KD 31'12'2016.

uzavřenísmlouvy na pronájem sáJU KD 25'11'2016.
uzavřenísmlouvy na pronájem čp' 43 Křivenice 25.11.2016'
poskytnutí příspěVku ČČK,oblastní spolek l4ělník Ve výši 2ooo Kč.
náVrh sociální komise na poskytnutíjednorázového finančního příspěvku seniorům'

II' dopořučqje
zastupitelstvu obce ke schválení náVrh rozpočtu obce na rok 2017'

inq' Dušan Lapčík
místostarosta obce

Jjří svačina
staÍosta obce

IC

:

OBEC

00236829

z

HORNI POCAPLY
2t1 03

okres:

t\4ělník

Usnesení ě' 36/2016

iednání Rady obce Horní Počaply ze dne 30'1t' 2016

Rada obce

I. schvaluje
1'1'
1'2.
. 1'3.
7'4'

zápis

z

jednání rady obce dne 24'11'2016

uzavření VeřejnopráVních srnluV na poskytnutí dotace k ceně tepla dle Prograrnu dotace
k ceně tepla dodáVaného sekundárnímj teplovodními rozvody V obci Horní Počaply na
/dklade /adoŠl casl b V .ellove vysl )' o38 r<
prodloLrženi nájemních smluv k bytům v čp. 17B, 25o, 251, 252 dle předložených
žádostí na dobu určitou o dva roky

termíny provedeníVeřejnospráVních kontrol u příspěVkových argan:)zaci zíízeaýcho6c1

in9' Dušan Lapčík
rnístostarosta obce

Jiří svačina
starosta obce

