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Usnesení ě' L4/2íJ15

jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 12.5.2015

Rada obce

I. schvaluié
I'I' zápis zjednání rady

obce dne 2a'4'2015'

I'2. Záměr uzavřít sm]ouvu na příspěVek na sportovní akci xÁen cup zors.

l'3. systém sběru bioodpadU pro rok 2015'
l.4' žádost na zapůjčenížidlía stolů z Kulturního domu Horní Počaply.
L5. žádost na zakoupení 2 branek 5x2 n-r Včetně sítě pro sportovníareál Horní Počaply'

II.
stanovuie
]].]. ]imity pro pokadnu

oÚ, too tis na příjmovou pokladnu a 50 tis na Výdajovou

pokladnu s účinnostíod13.5'2015.

III'

2amítá

]]]'].

poskytnutí sponzorského daru na zák]adě před]ožené žádosti'

]ng' Dušan Lapčík
rnístarosta obce

]iřísvačina

starosta obce
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Usnesení č. 15/2015

iednání Rady ob€e Horní Počaply ze dne 21.5. 2015

Rada obce

I. schvaluie

l'l.

zápis z jednání rady obce dne 12'5'2015'

l'2. žádost o prodloužení nájemní smlouvy obecn'ho bytu č'4 v domě čp. 251
Počaplech

I].

V Horních

'

náVrh na Vyřazení rozbitého, nefunkčního D14 (tenisová raketa, prádelní koš, Visací
hodiny) Ve sportcentrum Horní Počaply'

I'4. náVrh na Vyřazení nefunkčníhopočítačeoÚ 213 z Útvaru Hasiči.

Ing' Dušan Lapčík
místarosta obce

Jiří svačina
starosta obce
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Usnesení č,' L6/2ot5

z jédnání Rady obce Horní Počaply ze

dne 27.s' 2oL5

Rada obce

I. schva luje

l'l'

zápis

Z

jednání rady obce dne 21.5'2015'

l'2'

Uzavření smlouvy o dílo na přípravu a organizačnízajištěníVýběru nejvhodnějšího
dodaVatele akce: ,,Ubytovací zařízení pro sportovníareá| Horní Počap]y"'

L].

zadáVací dokumentaci na poptáVku cenové nabídky na provedení opravy zámkové
dlažby a odvodnění chodnÍků v obci Horní Počaply,

l.4. záVazné stanovisko k žádost] ÚP ČR, kontaktní pracoviště l4ělník o souhlas
odst' 6 zákona č' 111/2006 Sb'

dJe 5 33

ll. vydává
ll'l' kladné Vyjádření k provedení demolice objektů V arealU
býValých kasáren.

I]'2'

GF cZ s.r.o' _ objekty V areálu

kladné Vyjádření k provedení rekonstrukce kanalizační šachty na odlehčovacím potnrbí
kanalizace na pozemkU p.č. 1099/I V kÚ Horní Počaply'

Inq. DUšan Lapčík
místarosta obce

JiřÍ svačina
starosta obcé

