Horní Maršov
VÝPIS USNESENÍ
č. 10/2016

Ze schůze rady obce Horní Maršov ze dne 23. 08. 2016
18/10/16
Rada obce schvaluje:
1) Program schůze rady obce.
2) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova místních komunikací v Horním
Maršově“ na opravu komunikací v ulici Promenáda a Valmadiho a pověřuje starostu
organizací zadávacího řízení.
3) Nezúčastnit se z důvodu finanční nevýhodnosti 40. a 41. výzvy OPŽP na odpadové
hospodářství.
4) Nepřevzít od majitele lávku L – 01 UP do vlastnictví obce z důvodu jejího nevyhovujícího
technického stavu a výše investice, kterou by bylo nutné vynaložit na její
zprovozuschopnění.
5) Zveřejnit záměr obce pronajmout a následně prodat p. p. č. 52/2 v k. ú. Maršov III o
výměře 1.061 m2.
6) Uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem
umístění stavby vodovodu – kanalizace na p. p. č. 545/1, 61/2 a 69/3 v k. ú. Horní
Maršov, která je přílohou zápisu.
7) Uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti za účelem
umístění stavby vodovodu – kanalizace na p. p. č. 179/1, 178/2, 168/1, 297/14, 145/3,
297/15, 187/3, 188/3, 197/1, 196/3, 216, 297/15, 148/8, 148/5, 297/16 a 297/33 v k.
ú. Temný Důl, která je přílohou zápisu.
8) Ukončit nájemní smlouvu k bytu v domě Tř. Josefa II. 39, kterou obec Horní Maršov
uzavřela s M. M. dohodou ke dni 31. 8. 2016.
9) Ukončit nájemní smlouvu k bytu v domě Za Vodou č. 223, kterou obec Horní Maršov
uzavřela s A. K. dohodou ke dni 30. 9. 2016.
10) Zveřejnit nabídku na pronájem bytu č. 7 velikosti 1+1 v domě Pod Černým vrchem č. p.
189, která je přílohou zápisu.
11) Odložit rozhodnutí o příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec do doby, až tato podá
ke své žádosti doplňující informace.
19/10/16
Rada obce jmenuje:
1) Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
„Obnova místních komunikací v Horním Maršově“ na opravu komunikacích v ulici
Promenáda a Valmadiho ve složení Ing. Pavel Mrázek, Ervín Schreiber, Mgr. Dušan Havlík.
Zápis z jednání byl vyhotoven dne 30. 08. 2016

Ing. Pavel Mrázek
starosta obce

Ervín Schreiber
radní
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