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Usnesení č' 09/2oL7

iednání Rady obce Horní Počaply ze dne 27'4' 2oI7

Rada obce

I. schvaluié
1'1'
1'2.

zápis

1'3.

Vystavení objednáVky na Výměnu herních prvků na dětských hřištích V Horních
Počaplech d -^ cenoVé nabídky fy Bonita Group service s'r.o' Ve Výši 37318 Kč Včetně

z jednání rady obce dne 11'4'2017

uzavření veřejnoprávních smIuV na poskytnutí dotace dle ,,Programu dotace k ceně
tep]a dodáVaného sekundárními teplovodními rozvody V obci Horní Počaply pro rodinné
domy za rok 2016" dle žádostí - část 2' Celková částka č ní 52 365,50 Kč

DPH

1'4.

Vystavení objednáVky na úpravu regulace ÚT v Zš Horní Počap y d|e cenové nabídky fy
severobal s. r'o', Ústí n'L' Ve Výši 105637 Kč Včetně DPH

1'5'

Vystavení objednáVky na vymaiování spo ' prostor V čp. 251, 252 firmě Vadimír
Pištora, malíř a |akýrník Ve Výši 14115 Kč (čp' 252) a 17430 Kč (čp' 251)

1'6.

uzavření smlouvy o f]nančnípodpoře sportovní akce Ve sportovním areálu KÁBA cUP
2017 se společnosti ÍYARKET]NG PoINT s'r.o' Výše findnčnípodpory je 15000 Kč

I'7.

uzavření veřejnoprávní smlouVy na poskytnutí dotace Ve Výš 20000 Kč sportovnímu
areálu Hornl Počaply, příspěVková organizace na pořádání letního mládežnického
fotbalového kempu, který proběhne 13.-16'7'2017

II. souhlasí
2'1. s náVrhem ceníku Velkoplošné reklamy

ing. Dušan Lapčík
místostarosta obce

Ve sportovním areálu Horní Počap y

Jiří svačina
starosta obce
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Usnesení č' to/ ?017

z jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 11'5. 2017

Rada obce

I. schvaluje
1'1.
I'2'

zápis

1'3.
l'4'
1'5.

kladné Vyjádření k PD RD na pazemku pč' f54/95

1'6'
7.7'
1.8'
1-9.

z

jednání rady abce dne 27.4,2a77

uzavření veřejnoprávních smluV na poskytnUtí dotace d e ,,Programu dotace k ceně
tepla dodáVaného sekundárním] teplovodním rozvody V obci Horní Počaply pro rodinné
domy za rok 2016" dle žádosti - část 3. celková částka činí51 528,40 Kč
kladné Vyjádření k PD RD na pozemku pč' 754l119
Vystavení objednáVky na vymalování chodeb k bytům Ve 4'-6' NP domu čp' 25o flrmě
Vladimír Pištora, malíř a lakýrník ve výši 11265,00 Kč
žádost pronájem sálu KD dne 13'5'2017

žádost o pronájem sá|u KD dne 22.7.201l
prodloužení nájemních sm Uv k obecním bytům č' 4 čp.251 a bytu č' 8 252 o dva roky
VyřaŽení nefunkčníhoa nepotřebného majetku obce dle náVrhU inventarizační komise'

II. vyhodnocuje
jako nejvýhodnější z nabídek předložených na VZp]R na stavební práce ,,Výměna UT V budově
zš a l'tš Horní Počaply čp' 225" nabídku flrmy Pavel šanrín, 277 21 L]běchov 165,
IČ | n2af351 s celkovou cenou díla 471 129'oo Kč Včetně DPH'

ing' Dušan Lapčík
místostarosta obce

Jiří svačina
starosta obce

