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Usnesení č.20/2oL7

jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 11.1o. 2017

Usnesení L/20/2oL7| Rada obce schvaluje navržený program jednání'
Usnesení 2/20/2oL7| Rada obce schvaluje zápis

z

jednání rady obce dne 27.9'z0I7

'

Usnesení 3/20/2oL7| Rada obce bere na vědomí vyjádření ředitele příspěvkové organizace
Sportovního areálu Horní Počaply k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnoprávní
kontrole prováděné 4' prosince 2016.
Usnesení 4/20/2oL7 i Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí
dotace dle,'Programu dotace k ceně tepla dodávaného sekundárními teplovodními rozvody v
obci HorníPočap|ypro rodinné domy za rok 2016" - část 9. Ce|ková částka činí10236,60 Kč.

: Rada obce schvaluje vystavení objednávky na obnovu nátěrů
kovových prvků domů čp. 251, 252 v ce|kové výši 114900 Kč a na opravu dlažby balkónů ve
výši 28 tis. Kč'
Usnesení 5/20/zoL7

Usnesení 6/20/2oL7 ; Rada obce schvaIuje Zadávací dokumentaci VZMR,,Změna stavby
výměníkovéstanice na pozemku stp. 810 na zázemí pro Zaměstnance obce"
Usnesení 7 /20/2oL7

:

Rada obce schva|uje kladné vyjádření k PD pro stavební řízení na
novostavbu RD na pozemku pč' 676/1v k.ú. Horní Počaply

Usnesení a/20/2oL7 : Rada obce schva|uje vystavení objednáVky na opravu bytu č.5 v
250 V ce|kové výši 79661,42 Kč bez DPH

čp.

: Rada obce schvaluje Rada obce schvaluje hlavní inventarizační
komisi k provedení řádné (periodické) inventariZace veškerého majetku a závazkť.l tj. včetně
pohledávek, jiných aktiV a pašiv a skutečnostíúčtovanýchna podrozvahových účtechúčetní
jednotky ke dni ročníúčetnízávěrky, tj 31.12.2015 Ve složení:Předseda inventarizační
komise: 1ng. JarosIav Strach, Ph.D, č|enovéinventarizačníkomise: IVanka Svačinová, l.4iluše
P|icková, Petr Cedrych, Petr Slezák
Usnesení 9/20/2oL7

Usnesení to/2o/2oÍ7 : Rada obce schvaluje vystavení objednávky na pořízení prvkÚ

vá nočn í dekorace.

ing ' Dušan Lapčík
místostarosta obce

]iří Svačina
starosta obce
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Usnesení č.2L/2oL7

jednání Rady obce Horní Počaply z€ dne 25.1o. 2017

Usnesení I/21/2oL7| Rada obce schvaIuje navržený program jednání.
Usnesení 2/2!/2oL7| Rada obce schvaluje Zápis

Z

jednání rady obce dne 11.10'2017.

Usnesení 3/2L/2oL7| Rada obce schva|uje uzavření smlouvy o uzavření budoucích sm|uv

č' 17_So8502-4121'333542 o připojení odběrných e|ektrických zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)'

Usnesení 4/2L/2oL7: Rada obce schvaluje zapojení obce Horní Počap|y do projektu zubní
pohotovosti v lYělníku.

Usnesení 5/2L/2oL7 : Rada obce schvaIuje uzavření smlouvy o umístěníveřejné
komunikační sítě v čp. 250 a smIouVy o budoucí smIouvě o zřízenísIužebnosti na parc.

č. 28/I, 28/2, I1'77/22 a parc. č. st. 386'

'

:

Rada obce schvaIuje zajištění průběnu akce ,,Rozsvícení vánočního

Usnesení 7/2r/2oL7

:

Rada obce schvalujeme o směnu bytů nájemce bytu

Usnesení a/2L/2oL7

:

Usnesení 6/2L/2oL7
stromu".
v čp' 250.

a)

Rada obce stanovuje s účinnostíod

č.3 a č. 16

I'LI'2oI7

platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Horní
PočapIy

b) platový výměr řediteli příspěvkové organiZace Sportovní areál Horní PočapIy,
příspěvková orq

a n

iZace

ing. DUšan La pčík
místostarosta obce

JtTt Svactna
starosta obce
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Usnesení č.22/2ot7

jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 8.11. 2017

Usnesení l/22/2ot7': Rada obce schvaluje navržený program jednání'
Usnesení 2/22/2oL7| Rada obce schvaluje zápis

z

jednání rady obce dne 25.10.2017.

Usnesení 3/22/2oL7| Rada obce
a) bere na vědomí návrh vnitřních směrnic p.o. Sportovní areál Horní Počaply, příspěvková
n izace
schvaluje čerpání finančníchprostředků ve výši 55 tis. Kč z investičního fondu přísp. org.
Sportovní areá| Horní Počaply, příspěvková organizace na rozšířeníosvět|ení hřiště.
o

.

rga

b)

Usnesení 4/22/2oL7'. Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí
dotace dIe ,,ProgramU dotace k ceně tepIa dodávaného sekundárními teplovodními rozvody V
obci Horní Počap|y pro rodinné domy za rok 2016" - část 10. Celková částka činí37044,7o
Kč.

'

Usnesení 5/22/2oL7:' Rada obce schvaluje Vystavení objednávky na zpracování návrhu
interiéru a fasády kuIturního domu v Horních PočapIech ve výši 73.000 Kč

Usnesení 6/22/2017| Rada obce schvaluje vystavení objednávky na renovaci parket a
podia jeviště Ku|turního domu Horní Počap|y firmou Vanický lYi|oš v cetkové výši I72II4 Kč
bez DPH,

Usnesení 7/22/2oL7| Rada obce schvaIuje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě č. 301/1

na

Zajištění svozu a likvidaci směsného komuná|ního odpadu.

Usnesení a/22/2oL7'' Rada obce schvaluje opatření na provizorní zajištění poškozené

střechy Kulturního domU Horní Počaply.

Usnesení 9/22/2oL7| Rada obce schvalUje záměr na realizaci bezdrátového rozhlasu v

obc|.

Usnesení to/22/2oL7| Rada obce schvaIuje žádost na pronájem sá|u kulturního domu

Silvestrovskou oslavu dne 3L.12.20L7.

ing. Dušan Lapčík
místostarosta obce

Jtn Svactna
starosta obce

na

