OBEC HORNI POCAPLY
Usnesení č.33/2015

zjednání RadY obČéHořnl Počaply z€ dn. 3.11' 2015

I'1 Žáps zlednání radyob.e dné 29 10'2015
I'2 h avni nv€ntar]začni komisi k proved€ni řádné (perod.ké) inÝéntáÍŽa.éVéškerého
máletku a závazků rj. Včetnépohl€dáVek, jiných aktiv a pasiv a 5kut€čností účtovanýclrna
podrczvahový.lr účtéchúčetnijednotky ke dn' rÓčni Účétni Žévěrky' tl l1'12'2015 ve

'-'a''á.'

lo

inventarzačnikÓňisé ]vanka svačinoVá' MilUše P]jcková, Petr cedrych, Petr slezák
I'3 vyřaŽení ÓpÓtiebované ku.hyňské nký "í.4okÁ" inventérni číslooÚ_29o z evdence

t'l

žádÓsto zapůlčenižidia stoů dné 6'112015

stav svěieného ňajetku příspěVkové orqanizá.i sportovni areá Horni Počapy'
přispěvkÓÝé orqanizace' IČ: 7255a223 dle při any č' 2veznědi 2a15/1

OBEC HORNI POCAPLY
usnes€ní č. 34l2o15

ziednání Rady obcé Borni poč.plyzédn€ 10'11.2015

I. s.hvál!ié
]'r
I2

zápis zjednánirady obce dne 3'11'2o15
prodlouženi nájémnismlouvy k bytu č' 5 v čp' 25o v Horni.h počapl€ch

I'3 jákÓ Ópátření povinnost příspévkových orqanlzá.i.lr zřiz€ných obcipiedkládat
čtvrtetnivýkazy Ó hÓspÓdařenia rozbory hÓspodařenivč€tně sÓvniho hodnÓc€nis
termínem přédloženido lo dn3 pÓ !končeníčtvřrleti

l.4

Dodatek ké smlouvě o piímémbánkovnictvís kB' a.s''

OBEC

HORNI POCAPLY
usnesení č.35/2015

2j.dnáni Rádv ob.é Horíípočap|v Že dne 16.11' 2015

I'1 zápis zjednénírady obc€ dne 10'11'2015
]'2 patové zařazení a patový vy'měr p. otto Runge' pověřeného řízenim piispěÝkÓVé
orqanzacesportovníareál Holni Počapy' přiŠpěVkováo.oanizace.

B.' Vítá NekVndU Ž funkcé vedoucilro
ár€á]

zaměstnance přispěvkové oÚanizac€ sportovní
přispěvková
Norni Poóap|y,
o19an]záce, IČ : 72554223 s účinnostiod 21'11'2o15

pana otto Runge řízením piispěvkové ořganizácé sportovoi areál Horni PÓčáplY,
piispěVkÓÝá ÓrganiŽáce, lč : 72551223 V době od 13'11'2015 dÓ doby úóinnosti
lm€nováni

ieditel€ této přispěVkové o19ánizac€

s umístěni sidla HBc Mé nik' z's' ná ádřés€ sportovni aréá llaÍni Počapy čp' 264, 21703

OBEC

HORNI POCAPLY
Usnesení č.36/2015

u j€díání RadY ob.é Horní Poč.ply 2€ dne 25.11' 2015

I1
]2

záp s z lednání rady obce dne 16 11'2015

l.3

podáni žádosti Ó přispěvek na VytÝoieni prácovni piiležtÓsti

4
!5

objém nnančniclr prÓstř€dků

.éíÓvou n.bidku

na

santa DDD'

provedeni de.atzace čp' 17vKřven.ichfrmoÚ

v

rámci veielné

p.ospěšný.lr práci k umí5!éniÚchazeóů o zaměstnéni
t

pro poškytnutionměn zaměstnancům obce'

žádost o pronálém sélu r<D Homi Počaply na d€n 31'12 2015 Ža úč€€m

pořádáni

]'6 plán práce a fjnančni.h nékadůsporkU pro občánŠkéŽálež]to5ti(sPoz)'
I.7 a) převedeni částky Ve Výš 30 ooo _ kč z rezefuniho fondu přispěVkové orqan

záce

základní ikoá a mateřská ško a HorniPočap y doj€jihÓ inv€stčniho fondu
b) poUžitiprostřédkij z nV€stčniho fondu přispěvkové oíqan zá.a Ýé Ýýš]149 622i00
Kč k navýšeni penéžni.h pÍÓstř€dků určénýchna inan.ováíi údržbya op.aÝ majetkui
kteÚ piispěvková ÓÍ!ánzace poÚživá pro svou čnnost'
I'3 vystav€ni objednávky na diq]tálizaci a Íozšiřeníproqramů TKR dle nabídkY ry KATRo
]

9

kládné vyjédřénik žádost Ó vyládřeniké stavbě Ro ná pÓzemku 131/2 V k'ú' Horni

I'1o !yřaŽenia kvidacizničených knih v Mí5tnikn]hovně HorniPočapy.
L1l Úzávřeni smjÓÚW o dilo na rea zac stávby l]orni Počápy ubYtoÝaci zaříz€ni pro
sportovni areá " Část Á piípojkY inženýrský.h siti a zpevněné pochý' 5 dodavátéem
clr ádek a nntěra, a s', LLtoměii.e, cena 1 307 947'3a xčÝčétněDPl]

re uúčtovánim nedoolatků a přeprátků v€ škohi jídelně na účétnedobytný.h

lII. do'Óřučuj€
zastupté]stvu obce ké g.hváenináýřh rozpořtu obce n. rok 2016'

pÓh

edáÝek

OBEC HORNI POCAPLY
usneséníč.37l2o15

zj.dnání Rádv ob.e Hořní Počáp|v zé dné 7.12' 2015

Í. s.hválujé
l'1

záp s z jednání rady obce dne 25 11'2015

I'2 Uzavřeni příkazni smlouvy

]
la
]

_

výkon technickélro dozo.u inv€stora

s Pavém KÓÍčákém

PRosŤAV' čKArr č' o4ot2oo Žá cé kÓÝoÚ.énU 16'900,_ Kč bez opH.
poskytnuti odměny ř€d te]ce

zš a

r\aš HorniPočaply

žédostna pronájem prostorv čp.43 pro konání soukromé akc€ dné 1912'2015

I.5 směrnic č.3/2015 _ směrn ce pro přjíméníavyřizování podáni' pelicá stižnÓsti'

l6
l7

I3

návÍh Umistěni dopráVniho znáčeniV Ób. od cykostezky k z.stávce ČD Norní Počaply
rÓzpočrový Výh]ed obce na

obdobi2016 2013

oroqram iednání zastuD te stÝa obce dn€ 17'12.2015'

kladné stánoviskÓ k žádostio vyjádi€ni
Vehlovce I]' pÍopoj íky VN

k pbjektové dokÚm€ntac

na stavbÚ KřVén cÉ

