OBEC
IČ: 00236829

HORNÍ

POČAPLY

277 03

okres: Mělník

Usnesení
z jednání Rady obce Horní Počaply ze dne 8.6.2021
Usnesení 1/13/2021: Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení 2/13/2021: Rada obce schvaluje zápis z jednání rady obce dne 25.5.2021.
Usnesení 3/13/2021: 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 2020“ - část 2. Celková částka k vyplacení činí
63 862,70 Kč.
Usnesení 4/13/2021: Rada obce
a) bere na vědomí hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Horní Počaply za rok 2020 ve výši + 106 291,20 Kč
b) schvaluje
- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Horní Počaply,
příspěvková organizace, IČ: 70997314 za rok 2020
- rozdělení hospodářského výsledku organizace za rok 2020 ve výši + 106 291,20 Kč,
a to
převod částky 53 146,00 Kč do fondu odměn a částky ve výši 53 145,20 Kč
do rezervního fondu organizace
Usnesení 5/13/2021: Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy pro umístění Z-BOXu
a spolupráci při jeho provozování se spol. Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306
Usnesení 6/13/2021: Rada obce schvaluje kladné vyjádření k projektové dokumentaci na
realizaci jímky odpadních vod pro novostavbu RD na pozemku pč, 983/7 v k.ú. Horní Počaply
Usnesení 7/13/2021: Rada obce potvrzuje soulad povodňového plánu kiosku občerstvení
u cyklostezky v ř.km. 825,1 v k.ú. Horní Počaply s povodňovým plánem obce Horní Počaply.
Usnesení 8/13/2021: Rada obce doporučuje ZO ke schválení prodej pozemku pč. 1221
o výměře 14 m2 v k.ú. Horní Počaply a uzavření kupní smlouvy.
Usnesení 9/13/2021: Rada obce schvaluje vystavení objednávky na realizaci osvětlení
odpočívadla u cyklostezky v Křivenicích dle cenové nabídky fy NK Trade Consulting s.r.o., IČ:
01615319, cena 28 018,00 Kč bez DPH.
Usnesení 10/13/2021: Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci na realizaci oprav ve
Sportcentru č.p. 253 v Horních Počaplech.
Usnesení 11/13/2021: Rada obce souhlasí
a) s podepsáním rámcové smlouvy o podnájmu sportovišť v rámci dotačního programu
„Podpora a rozvoj sportování občanů Horních Počapel pro rok 2021“
b) s použitím finančních prostředků do max. výše 50 tis. Kč z investičního fondu p.o.
Sportovní areál Horní Počaply, příspěvková organizace na realizaci vodních mlžítek ve
sportovním areálu
Usnesení 12/13/2021: Rada obce stanovuje termín a program jednání ZO na 30.6.2021
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