Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 13. 09. 2016
v Horním Maršově
1. VZMR - Opravy komunikací 2016 - Valmadiho a Promenáda - výběr dodavatele
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil radní pan Rudolf Hofer. Od tohoto
okamžiku je přítomno 5 radních.
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu proběhlo v souladu s platnou směrnicí o
zadávání veřejných zakázek. 3 dodavatelé byli vyzváni k podání nabídky, do uzávěrky příjmu
nabídek byly obci doručeny 2 nabídky (Strabag a.s., Repare Trutnov, s.r.o.):
 STRABAG a.s. – nabídková cena 1.668.020,- Kč vč. DPH
 REPARE Trutnov, s.r.o. – nabídková cena 1.639.823,- Kč vč. DPH
Rada se shodla se závěry komise pro hodnocení nabídek a jako nejvhodnější vybrala
nabídku firmy REPARE Trutnov s tím, že realizace akce proběhne pouze v případě, že se obce
stane příjemcem příslušné dotace.
RO schvaluje jako nejvhodnější nabídku na akci „Obnova místních komunikací v Horním
Maršově, ulice Promenáda a Valmadiho“ nabídku REPARE Trutnov, s.r.o., se sídlem
Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 2, IČ 64824781, a pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy v intencích uvedené nabídky. Realizace akce proběhne pouze v případě, že se obce
stane příjemcem příslušné dotace.
2. ZŠ a MŠ – žádost o výjimku z počtu žáků, projekty IROP
Ředitelka školy požádala radu o schválení výjimky z počtu žáků v ZŠ v intencích § 23
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a předpisů souvisejících.
RO schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole a Mateřské škole Horní Maršov podle §
23 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání.
Starosta informoval radní o možnosti obce požádat o dotaci v rámci 47. výzvy
Integrovaného operačního programu. Obec má zájem žádat o prostředky na rekonstrukci
výtahu v ZŠ i na vybavení některých jejich speciálních učeben. Výše dotace je 90% ze
způsobilých výdajů, minimální výše dotace 1 mil. Kč. Rada se dohodla na závěru pokračovat
v přípravě uvedených projektů, aby o dotaci mohla obec v řádném termínu požádat.
V souvislosti se změnou tarifních tabulek pedagogických pracovníků byl radě jako
zástupci zřizovatele ZŠ a MŠ Horní Maršov předložen k projednání platový výměr ředitelky
školy, který je přílohou zápisu.
RO schvaluje platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Horní Maršov reagující na zákonnou úpravu
tarifní složky mzdy, který je přílohou zápisu.
3. Nakládání s nemovitostmi obce


SPÚ, dodatek k nájemní smlouvě – Státní pozemkový úřad zaslal obci dodatek č. 8
k nájemní smlouvě č. 4761N05/54, kterým se aktualizuje předmět nájmu z důvodu
změny vlastnictví k pozemkovým parcelám č. 2/1, č749, č. 750/1 a č. 751/4 v k. ú.
Maršov III.
RO schvaluje dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 4761N05/54 mezi Státním
pozemkovým úřadem a Obcí Horní Maršov, kterým se aktualizuje předmět nájmu
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z důvodu změny vlastnictví k pozemkovým parcelám č. 2/1, č749, č. 750/1 a č. 751/4
v k. ú. Maršov III.


Ukončení pronájmu části p. p. č. 73/3 v k. ú. Horní Maršov – nájemkyně pozemku
L. D. požádala obec o ukončení nájmu pozemku, který má pronajatý z titulu nájemní
smlouvy ze dne 23. 7. 2010.
RO schvaluje ukončit nájemní smlouvu ze dne 23. 7. 2010, kterou si L. D. pronajala
od obce část č. p. č. 73/3 o výměře 300 m 2 v k. ú. Horní Maršov dohodou ke dni 30.
9. 2016.



Lávka u Mechaniky – lávka je ve vlastnictví R., obec její převzetí odmítla již na minulé
schůzi. R. podal nyní oficiální žádost na převzetí lávky obcí s tím, že jsou na ní
instalovány rozvody v majetku obce. Rada po prostudování nabídky došla k závěru, že
trvá na svém usnesení z minulé schůze a nesouhlasí s jakoukoli formou převodu lávky
do vlastnictví obce. Před její avizovanou demolicí bude vedení z konstrukce lávky
odstraněno a zaslepeno před korytem řeky.
RO schvaluje trvat na usnesení z minulé schůze 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. Vedení v majetku obce
nainstalované na lávce bude před její demolicí odstraněno a zaslepeno před korytem
řeky.



Nabídka pronájmu bytu v č. p. 97 – na výzvu obce k pronájmu volného obecního
bytu č. 6 v bytovém domě na adrese Tř. Josefa II. č. 97 reagoval svou nabídkou J. M.
s nabídkou nájemného ve výši 5.100,- Kč.
RO schvaluje pronajmout byt č. 6 v bytovém domě na adrese Tř. Josefa II. č. 97 J. M.
za měsíční nájemné ve výši 5.100,- Kč s tím, že před podpisem nájemní smlouvy bude
na účet či pokladnu obce složena jistota ve výši 15.300,- Kč. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou s možností automatického prodloužení.

4. Různé


Žádost o příspěvek z rozpočtu obce – Oblastní charita Červený Kostelec požádala
obec o příspěvek. Svoji žádost zdůvodnila mimo jiné tím, že v jejím zařízení byl
v letošním roce hospitalizován 1 klient z Horního Maršova.
RO schvaluje poskytnout finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec ve výši
3.000,- Kč na činnost Hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce 2016.



Žádost o příspěvek z rozpočtu obce – R. V. se na obec obrátila se žádostí o příspěvek
na uhlí pro nadcházející topnou sezónu. Žádost odůvodnila nedostatkem finančních
prostředků, za které by uhlí mohla nakoupit. Rada obce se shodla na závěru, že řešení
podobných nepříznivých životních situací je prioritně úkolem systému sociálních
dávek či příspěvků. Žadatelce doporučila kontaktovat sociální pracovnici při MěÚ
Svoboda nad Úpou a pokusit se získat potřebné finance z tohoto zdroje.
RO schvaluje neposkytnout finanční dar na uhlí R. V. s tím, že řešení podobných
nepříznivých životních situací je prioritně úkolem systému sociálních dávek či
příspěvků.
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Oprava hráze Lysečinského rybníku – starosta informoval radní o možnosti využít
dotaci ve výši 50% uznatelných nákladů na hráz rybníka v Dolních Lysečinách, která
byla poškozena pro poslední velké vodě. Oprávněným žadatelem by v tomto případě
byla místní organizace ČRS, finanční zapojení obce bude předmětem dalších jednání.

Jednání rady obce bylo ukončeno v 19.00 hod.
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