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Usnesení ě. L7/2017

jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 28.8. 2o17

/2oL7 : Rada obce schvaIuje navržený program jednání.
Usnesení 2/ L7 /2oL7| Rada obce schva|uje zápis z jednání rady obce dne 14.8'2017'
Usnesení 3/L7/2oL7 : Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí
Usnesení L/

.

L7

dotace dIe ,,ProgramU dotace k ceně tepIa dodávaného sekundárními teplovodními rozvody v
obcl Horní Počaply pro rodinné domy za rok 2016" - část 7. Ce|ková částka činí27 243,7o Kč.

Usnesení 4/L7/2oL7

:

Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení obecně
závaznou vyhlášku obce Horní Počaply č' L/20t7 o nočnímklidu.

Usnesení 5/L7/2oL7: Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č' 5 ke Smlouvě na zajištění
pravide|né městské autobusové dopravy osob v Mě|níku linky PTD č' 474 a 475.

'

Usnesení 6/L7/2oL7 : Rada obce schva|uje program zastupitelstva obce Horní Počap|y
konaného 1'4.9.2oI7

.

ing. Dušan Lapčík
místostarosta obce

]iří Svačina
starosta obce
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Usnesení č. !a/2oL7

z jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 11.9. 2017

Usnesení L/ Ia/201-7'| Rada obce schvaIuje navržený program jednání'
Usnesení 2/La/2oL7| Rada obce schvaIuje zápis

z

jednání rady obce dne 28.8.2017.

Usnesení 3/La/2o!7| Rada obce

.

a) souhIasí s čerpánímfinančníchprostředků z investičníhofondu přÍspěvkové organizace ve
výši Z1 tis. Kč na pořízení osvětlení k ubytovacímu zařízení
b) schvaIuje žádost p.o. Sportovní areá| Horní Počaply, příspěvková organizace o souhlas s
přijetím finančníhodaru ve výši 7 000 .- Kč

Usnesení 4/La/2oL7
č.4ač.6v č.p.252'

:

Usnesení 5/La/zoL7

Rada obce schvaIuje prodloužení nájemních smIuv k obecním bytům

:

Rada obce schvaluje zakoupení ochranných pomůcek dle

specifikace JSDH obce Horní Počap|y.

Usnesení 6/La/zol7 : Rada obce schva|uje vystavení objednáVky na posekání trávy podél

cyklostez ky.

Usnesení 7/ta/2oL7 : Rada obce schvaluje objednání znaleckého posudku na rozúčtování
nák|adů na energie V KD.

ing. Dušan La pčík
místostarosta obce

llTl svactna
starosta obce.
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Usnesení č. L9/2oI7

jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 27'9' 2oL7

Usnesení 1'/L9/2oL7| Rada obce schvaIuje navržený program jednání'
Usnesení 2/t9/2oL7| Rada obce schvaluje zápis
Usnesení

z

jednání rady obce dne 11.9.2017.

3/L9/2oI7|

Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávních smIuv na poskytnUtí
dotace dle,,Programu dotace k ceně tepla dodávaného sekundárními teplovodními rozvody v
obci Horní Počap|y pro rodinné domy za rok 2016'' - část 8. Ce|ková částka činí9 247,7o Kč.

Usnesení 4/ L9/2oL7
u jímky dešťovýchvod

Rada obce schvaIuje vystavení objednávky na opravu rozvaděče NN
u podlezou Lt)

Usnesení 5/ L9 /zol7 Rada obce schvaIuje vystaveníobjednávky na zpracování projektové
dokumentace kom pIetní výměny výtahu v čp. 250 v Horních Počap|ech

'

Usnesení 6/L9/2oL7

Rada obce schvaIuje vystavení objednávky na dodávku kuchyně pro

Usnesení 7/!9/2oL7

Rada obce schvaluje výměnu sporáku a digestoře v bytu č. 3 v čp.

byt č. 5 v čp. 25O
252

ing. Dušan La pčík
místostarosta obce

Jtn Svactna
starosta obce

