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Usnesení č. LL/2015

z jednání Rady obce Horní Počaply ze

dne 14.4. 2015

Rada obce

I. schvaluje
l'l' zápÍs z jednání rady
l'2'

obce dne 31'3'2015'

podání žádosti o dotaci na projekt,,Doplnění a rozšířenísportovišťsportovního areálu
Horní Počaply'' z programu FRolu] Středočeského kra.]e.

l']'

smlouva o dílo č' S14L/2015 D 005 na Vypracování a podání žádosti na dotaci z
p_ogrdrru FRol4 slřeoočes.ého kralp.

l'4'
l'5'

finančnízajištěníprůběhu dětského dne V Horních Počaplech'
uVo něnifinančních prostředků na Zajištění akce,,Vítání občánků"dne 2'5'2o15.

II. vyhodnocuje
2.1' jako nejVhodnější s předložených nabídek na pojištěnímajetku obce
společnostj Kooperativa pojišťoVna, a's., V]enna Insurance Group'

Ing' Dušan Lapčík
místarosta obce

Jiří svač]na
starosta obce

nabídku
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Usnesení č' 12/2oI5

jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 22.4' 2015

Rada obce

I. schvaluje

I'l' zápsz

]ednání radyobce dne 74'4.2al5'

l'2' VystaveníobjednáVky

na opravu povrchu místní komUnikace pč' 1113 a napo]en na
místníkomUnikaci IIII24050 d]e cenové nabídky sWARco TRAFFIC cZ s'r'o

].3' rozsah Vícepracía méně prací při realizaci stavby,,přechod pro chodce".
]''1' finančnízajištěníprůběhu dětského dne V Horních Počap]ech'

]'5' UVolnění finančních prostředků na Zajištění akce,,Vítání občánků"dne 2'5.2o15'

II. vydává
2.1' kladné Vyjádření pro stavební řízení,,RIGIPs'školícícentrurn'' HoTní Počapy na
pozemku parc' č. 301 / 41'.

Ing. Dušan Lapčík
místařosta obce

iří sVačina
starosta obce
J
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Usnesení č' L3/2o!5

jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 28.4.2015

Rada obce

I. schvaluie
l'l' zápis z jednání rady obce dne
l'2'

22.4,2015'

uzavření smlouvy o pronájmu sportcentra Horní Počaply čp' 253 s panern Romanem

Vilánkem'

l'3. uzavření pojistné smlouvy č 7f20B951'21s Kooperativa pojišťovna, a.s', Vienna
Insurance Group,

l'4. jako povodňoVý orgán obce soulad povodňového plánu p.o areá Črz eue, eT s
povodňoVým plánem obce Horní PočapIy.

Ing' Dušan Lapčík
místarosta obce

Jiří svačina
starosta obce

