OBEC
IČ : 00236829

HORNÍ

POČAPLY

277 03

okres : Mělník

Usnesení
z jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 16.4. 2019

Usnesení 1/9/2019: Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení 2/9/2019: Rada obce schvaluje zápis z jednání rady obce dne 28.3.2019.
Usnesení 3/9/2019: Rada obce souhlasí
a) s umístěním sídla spolku Sport Horní Počaply z.s. na adrese Horní Počaply 264
b) s trojstrannou dohodou o změně fakturace za vodné a stočné ve sportovním areálu čp. 264
na Sportovní areál Horní Počaply, příspěvková organizace, IČ: 72555223.
Usnesení 4/9/2019: Rada obce schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí
dotace dle „Programu dotace k ceně tepla dodávaného sekundárními teplovodními rozvody v
obci Horní Počaply pro rodinné domy za rok 2018“ - část 1. Celková částka činí 35 887,50 Kč.
Usnesení 5/9/2019: Rada obce schvaluje uzavření Dohody o skončení Smlouvy č. zs-02/03
o nájmu nebytových prostor v čp. 178.
Usnesení 6/9/2019:
Rada obce schvaluje přidělení VZMR „Výsadba zeleně podél
cyklostezky na pozemku pč. 123/37 v Horních Počaplech“ uchazeči Arbor Tuhaň s.r.o.,
IČ: 25644564, nabídková cena 87 672.- Kč bez DPH.
Usnesení 7/9/2019: Rada obce schvaluje přidělení VZMR „Horkovodní přípojka pro RD na
pozemku pč. 1283 v Horních Počaplech“ uchazeči Ivan Fryč, topenářské a instalatérské práce,
Mělník, IČ: 46364048, nabídková cena 158 262.- Kč bez DPH.
Usnesení 8/9/2019: Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o finanční podpoře ve výši 15
tis. Kč se spol. Marketing Point s.r.o., Praha 8 na pořádání sportovní akce pro mládež
s názvem KÁBA CUP ve Sportovním areálu Horní Počaply
Usnesení 9/9/2018 : Rada obce
a) bere na vědomí
- hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Horní
Počaply za rok 2018 ve výši 48 142,56 Kč
b) schvaluje:
- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Horní Počaply za
rok 2018
- rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Počaply za rok
2018 takto : převod finanční částky ve výši 25 tis. Kč do fondu odměn příspěvkové organizace
a částky ve výši 23 142,56 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace
- odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Počaply na rok
2019
Usnesení 10/9/2019 : Rada obce
a) bere na vědomí hospodářský výsledek příspěvkové organizace Sportovní areál Horní
Počaply za rok 2018 ve výši 14 424,50 Kč
b) schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Sportovní areál Horní Počaply, příspěvková
organizace za rok 2018
- rozdělení hospodářského výsledku organizace za rok 2018 ve výši 14 424,50 Kč, a to
převod částky 14 424,50 Kč do fondu odměn

c) nařizuje odvod finančních prostředků ve výši 1 500 000,00 Kč z investičního fondu
příspěvkové organizace Sportovní areál Horní Počaply do rozpočtu zřizovatele s termínem do
30.6.2018
Usnesení 11/9/2019:
místním hřbitově.
Usnesení 12/9/2019:
nůžkových stanů 3 x 6 m.

Bc. Pavla Lapčíková
místostarostka obce

Rada obce schvaluje vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa na
Rada obce schvaluje vystavení objednávky na pořízení 2 ks

Jiří Svačina
starosta obce

