IČ

OBEC
HORNI
POCAPLY
: 00236829
03

okres i Mělník

277

Usnesení ě, 04/ 2oL7

z j€dnání Rady ob.e Ho.ní Počaply ze

dÍe 16.2.2ol7

Rada obce

I. schvaluje
1.1. zápis z jednání t'ady obce dne 24 '1.2017
7'2. dokumenty příspěVkové organizace sA Horní Počaply - platový předpis a ubytovací řád
1'3. uzavření soD na VZI4R ',Demontáž technologie Ps tepla na poz' 77" v celkové ceně
48400 Kč Včetně DPH
.
l.4. Vystavení objednáVky na provedení statistického měření dopravního zatíženís
Videodetekcív obci firmou GEÍ'4os Dopravní systémy, s.r.o

1.5.
1.6'
1.7.

kladné vyjádření k PD stavby RD na pozemku pč. Iz7/17 V k.ú' Horní Počaply

1.8.
1.g.

uzavření licenčnísmlouvy VP-2017_311 s organizací osA

prodloužení nájemních smluv k obecním bytům č. 6 a 14 V čp' 25o
přidělení bytu č' 1'4 V domě s pečovatelskou službou čp' 17B dle doporučenísociálni
komise a uzavření nájemnísmlouvy 5 účinnostiod 1.3.2017
Uzavření koordinačnídohody o Vzájemné spolupráci s PoliciíčR,Úo l4ělník

1'1o. podání žádosti na ÚP na organizaci Veřejné služby
1.11. podání Žádosti o příspěVek na Vytvoření pracovní příležitosti V rámci

Veřejně

prospěšných prací k umístění uchazečůo zaměstnání na ÚP

1.12. kladné Vyjádření k projektové dokumentaci ,,ruĚ I n rro kV - nová BsP a výměna
vypínačů'

II. nařizuje
2.1. řediteli

příspěvkové organizace sA Horní Počaply realizovat doporučení zVsKzedne
16.72.20LJ s termínem do 30,6.2017

2.2. řediteli příspěvkové oíganizace ZŠa Mš Horní Počaply realizovat
dne 1'3'12.2077 s termínem do 30,6'2017.

ing ' Dušan Lapčík
místostarosta obce

doporučeníz VsK ze

starosta obce
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Usnesení ě. 05/2oL7

RadY obc€

Horní Počap|y ze dne 1'3.2017

Rada obc€

L

schvaluje

1.1.
7'2'
.
1.3.

zápis

z

jednání rady obce dne 16.2.2017

záměr příspěVkové olganizace zřizené obcí sportovní areál Horní Počaply, příspěvková
organizace na realizaci stavby sanitárního kontejnéru na pozemku pč' 123/37 v k.ú'
Horní Počaply

Vystaveni objednávky na kácení a údržbustromů a dřevin fiřmou Knotek & Knotek,
zanraonrcke sluzby, 5Letl

7'4'

uzavření VeřejnopÍáVní smlouvy o poskytnutí dotace HBc Horní Počaply Ve Výši 10 tis,
Kč'

1.5'

vystavení objednáVky na úpravu rozvaděče Vo V Křivenicích včetně přípojky pro radar
ZEUS

1.6'

termín a program jednání Žastupitelstva obce Horní Počaply konaného 16'3.2017'

ing. Dušan Lapčík
místostarosta obce

Jiří svačina
starostts obce

