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Usnesení č,.25/2oI7

jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 5'L2.2oI7

Usnesení L/25/2oL7': Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení 2/25/2oL7| Rada obce schvaluje zápis

z

jednání rady obce dne 27.1'I'2017.

Usnesení 3/25/2oL7| Rada obce schvaluje dle ustanovení s 31 odst. 2 písm. d) zákona č.
25o/2ooo Sb. navýšení peněžních prostředků příspěvkové organizace Sportovní areá| Horní
Počaply, příspěvková organizace ve výši 300 tis' Kč určených na financování údržbya opraV

.

'

majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost
Usnesení 4/25/2ot7 : Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení darovací
smlouvu na zajištění Zubní pohotovosti v Mělníku
Usnesení 5/25/2oL7 : Rada obce doporučuje zastupitelstvu ke schválení návrh zadání
územního plánu obce Horní Počaply
Usnesení 6/25/2oL7 : Rada obce schvaluje žádost o pronájem prostor v čp' 43
v Křiven icích dne 9.12.2077
Usnesení 7/25/2oL7 : Rada obce schva|uje poskytnutí odměny ředitelce ZŠa tvŠHorní
Počaply
Usnesení a/25/2oL7 : Rada obce schvaluje zvýšeníceny rozšířenéprogramové nabídky
TKR od 1.1.2018 na 250 Kčlměsíc
Usnesení 9/25/zo17 : Rada obce schvaluje ukončeníprovozu Ubytovny v čp. 250
V SouVislosti s rekonstrukcí na byty k 2a.2'20Ia
Usnesení Lo/25/2or7 : Rada obce schvaIuje uzavření nájemních smIuv k bytům č. 3 v čp.
z5z, č, 4 v čp. 251, č. 2, 5 a 12 v čp. 25o'
Usn.esení LL/z5/2oI7 : Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na administraci
veřejné zakázky,,Rekonstrukce 1. _ 3. NP v čp. 250 na byty.
Usnesení L2/25/2oL7 : Rada obce schvaIuje termíny provedení veřej nosprávn ích kontrol
u příspěvkových organizací zří2ených obcí '
Usnesení L3/25/zoL7 : Rada obce schvaIuje návrh sociální komise na poskytnutí
jednorázového finančního příspěvku sen iorů m.

ing. Dušan La pčíkv.r.
místostarosta obce

Jiří Svačina v]r.
starosta obce
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Usnesení č'.26/2oI7

z jednání RadY obce Horní Počaply ze dne 29'L2.2oL7

Usnesení L/25/2oL7: Rada obce schvaIuje navržený program jednání.
Usnesení 2/25/2oL7| Rada obce schvaluje zápis z jednání rady obce dne 5'72.2oI7.
Usnesení 3/26/2oL7: Rada obce schvaluje
a) Rozpočet na rok 201B příspěvkové organiZace Sportovní areál Horní Počaply,

b)

c)

příspěvková organizace, 1Č : 72554223
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2o19-2o2o příspěvkové organizace Sportovní
areá| Horní Počaply, příspěvková organiZace, IČ :72554223
upravený odpisový plán 2077 příspěVkové organiZace Sportovní areál Horní PočapIy,
příspěvková organjzace, IČ: 72554223

Usnesení 4/26/2oL7 : Rada obce vyhodnocuje jako nejvhodnější z doručených nabídek na
VZ|YR Adaptace výměníku na Stp. 810 na zázemí pro zaměstnance obce nabídku uchazeče
Stavební JUKo s.r'o', tř. T.G.|4asaryka 1492, Roudnice n'L., IČ: 2542Bo55, cena
1 158 B02,13 Kč bez DPH.

:

Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č' 12/201'7
o poskytnutí dotace na krytí Ztrát z provozlJ zubní pohotovosti v maximální výši 32 178 Kč na
rok 2018 se spol. BREG s.r.o./ se sídIem BraUnerova 2325, 1B0 00 Praha 8'

Usnesení 5/26/2017

ing. Dušan Lapčíkv. r.
místostarosta obce

J iří Svačina v. r.
starosta obce

