Horní Maršov
VÝPIS USNESENÍ
č. 11/2016

Ze schůze rady obce Horní Maršov ze dne 13. 09. 2016
20/11/16
Rada obce schvaluje:
1) Program schůze rady obce.
2) 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.
3) 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.
4) Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Horní Maršov reagující na zákonnou úpravu tarifní složky
mzdy, který je přílohou zápisu.
5) Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě č. 4761N05/54 mezi Státním pozemkovým úřadem a
Obcí Horní Maršov, 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.
6) Ukončit nájemní smlouvu ze dne 23. 7. 2010, kterou si L. D. pronajala od obce část č. p.
č. 73/3 o výměře 300 m2 v k. ú. Horní Maršov dohodou ke dni 30. 9. 2016.
7) 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.
8) Pronajmout byt č. 6 v bytovém domě na adrese Tř. Josefa II. č. 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.
9) Poskytnout finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec ve výši 3.000,- Kč na činnost
Hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce 2016.
10) Neposkytnout finanční dar na uhlí R. V. s tím, že řešení podobných nepříznivých životních
situací je prioritně úkolem systému sociálních dávek či příspěvků.

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 20. 09. 2016

Ing. Pavel Mrázek
starosta obce

Rudolf Hofer
místostarosta obce
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