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Usnesení ě. ILl2oL7

z jednání Rady obce Horní Počaply ze

dne 25.5' 2o17

Rada obce

:
Usnesení 2/LL/2ot7 :
Usnesení I/LI/2oL7

Rada obce schvaIuje navržený program jednání'
Rada obce schvaluje zápis z jednání rady obce dne 11.5'2017.

Usnesení 3/LL/2oL7 : Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí
dotace dIe ',Programu dotace k ceně tepla dodávaného sekundárními teplovodními rozvody V
obci Horní PočapIy pro rodinné domy Za rok 2016'' dIe žádostí_ část 4 v celkové výši
35.638,90 Kč.
..

Usnesení 4/lí-/2oL7 : Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dí|o č. Út/zzs/zou na
realiZaci VZlYR,,Výměna rozvodů ÚT v budově zŠa tyš Horní PočapIy čp. 225" se Zhotovitelem
Pavlem Šantínem,Liběchov, celková cena 471.12g,- Kč včeině DPH.

'

Usnesení 5/Lt/2oL7: Rada obce schvalUje uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského
dozoru a technického dozoru investora na akci ,,Výměna rozvodů Út v budové ZŠa tvŠlorní
Počaply čp. 225" s příkazníkem Miroslavem Vítem, ČKAIT č' Ooo47gg v celkové částce
11.4B0,- Kč bez DPH.

Usnesení 6/LL/2oL7: Rada obce
a) bere na vědomí hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní ško|a a Mateřská
ško|a Horní Počap|y za rok 2016 ve výši 22 933,zz Kč
b) schvaluje:

- účetnízávěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské škoIy Horní Počaply za

rok 2 016
převod výs|edku hospodaře1í příspěvkové organiZaCe ZŠa Mš Horní PoČap|y Za rok 2016
ve výši 22 933,2z Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace

- odpisový p|án příspěVkové organizace Základní škoIa a l\.4ateřská škola Horní PočapIy na rok
2077

Usnesení 7 /LL/2oL7

: Rada obce

a) schvaluje

-

účetnízávěrku příspěvkové organizace Sportovní areá| Horní Počaply za rok 2016

- převod hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organiZace Sportovní areá| Horní
Počaplý za rok 2016 ve výši 279,B9 Kč do rezervního fondu organizace

b) bere na Vědomí hospodářský výsledek příspěvkové organizace Sportovní areál Horní
Počaply za rok 2016 ve výši 279,89 Kč
c) nařizuje odvod finančníchprostředků ve výši 16O OOO,oo Kč z investičního fondu
příspěvkové organizace Sportovní areá| Horní Počaply do rozpočtu zřlzovatele s termínem do
0.6.2016

3

: Rada obce schvaluje kladné vyjádření k projektové dokumentaci
úprav domu čp. 23 na pozemku stp. 68/1.
Usnesení a/11/2oL7

: Rada doporučuje řediteli Sportovního areálu Horní Počaply,
příspěvková organizace uzavření dodatku č' 2 k nájemní smlouvě se spo|. TRAND]LA s.r.o.
Usnesení 9/rL/2oL7

Lo/LL/2oL7: Rada obce schvaluje program a termín jednání zastupitelstva obce
dne 74.6.2017 od 18.00 hod.

Usnesení

Usnesení IL/LI/2oL7 : Rada obce schva|uje opravu malby schodiště u výtahu V 1.NP
1.

PP V čp. 250

a

Usnesení !2/Lt/2017 : Rada obce schvaluje Vystavení objednávky firmě Knotek a Knotek,
zahradnické s|užby, Štětína posekání trávy v obci

ing ' Dušan Lapčík
místostarosta obce

Jiří Svačina
starosta obce
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Usnesení č,. L2/2oL7
jednání
z
Rady obce Horní Počaply ze dne L4'6.2017
Usnesení 1/12/2oL7: Rada obce schvaIuje navržený program jednání
Usnesení 2/t2/2oL7
25.5.2017.

:

Rada obce schvaluje zápis

z jednání rady obce

dne

: Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávních smIuv na
poskytnutí dotace d|e ,,ProgramU dotace k ceně tepla dodávaného sekundárními
. teplovodníml rozvody v obci Horní PočapIy pro rodinné domy za rok 2016" dle žádostí
_ část 5. Celková částka činí25 279,70 Kč
Usnesení 3/t2/2o!7

Usnesení 4/L2/2ol7 : Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke sm|ouvě
o dílo č. 458/2076 na pořízeníúzemníhop|ánu obce.
Usnesení 5/L2/2oL7 : Rada obce doporučuje zastupiteIstVU obce ke schvá|ení
úpravu č' 2 rozpočtu obce Horní Počaply na rok 2017 včetně pozměňovacího návrhu.

Usnesení 6/L2/2oL7 : Rada obce schvaluje prod|ouŽení nájemní smlouvy k bytu

č. 1 v čp. 252 o dva roky.

ing. Dušan La pčík
místostarosta obce

JtTt Svactna
starosta obce

