Horní Maršov
VÝPIS USNESENÍ – ANONYMIZOVÁNO
č. 12/2016

Ze schůze rady obce Horní Maršov ze dne 27. 09. 2016
21/12/16
Rada obce schvaluje:
1) Program schůze rady obce.
2) S použitím výjimky podle čl. V odst. 2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek uzavřít
pojistnou smlouvu č. 7720996973 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Uvedená
výjimka byla použita z důvodu značné neustálenosti obecního majetku a nutnosti brzké
aktualizace pojistné smlouvy, kdy by využití služeb jiného než stávajícího pojistitele bylo
velmi komplikované a v konečném důsledku kontraproduktivní.
3) Na základě výjimky podle čl. V odst. 2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek uzavřít
smlouvu č. 841/RF/222/2016 mezi Obcí Horní Maršov jako objednatelem a společností
Strabag a.s. jako dodavatelem na akci: „Horní Maršov – Recyklace betonového podloží
chodníků a dodávka obrubníků“, která je přílohou zápisu. Uvedené výjimka byla použita
z důvodu souběžně probíhajících prací na rekonstrukci chodníků, kdy bylo technicky
nutné, aby obě činnosti prováděl zároveň jeden dodavatel.
4) Na základě výjimky podle čl. V odst. 2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek uzavřít
smlouvu č. 841/RF/226/2016 mezi Obcí Horní Maršov jako objednatelem a společností
Strabag a.s. jako dodavatelem na akci: „Horní Maršov – Stavební úprava veřejného
prostranství v sousedství chodníků“, která je přílohou zápisu. Uvedené výjimka byla
použita z důvodu provádění navazujících činností na asfaltování chodníků, kdy bylo
technicky nutné, aby obě činnosti prováděl zároveň jeden dodavatel.
5) Zveřejnit záměr pronajmout část st. p. č. 15/1 v k. ú. Horní Maršov o výměře 70 m2.
6) Nevyhovět žádosti I. Z. na odkoupení zahrádek na p. p. č. 42/3 v k. ú. Horní Maršov.
Jedná o jedny z nejcennějších dosud nezastavěných pozemků v centru a obec má zájem
si do budoucna udržet možnost rozhodovat o jejich využití.
7) Zveřejnit záměr prodat p. p. č. 236/1 v k. ú. Dolní Lysečiny o výměře 1119 m2.
8) Zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 42/3 v k. ú. Horní Maršov o výměře 300 m 2.
9) Poskytnout finanční dar R. K. na činnost Šipkového klubu Stará Hora v ligové sezóně 2016
– 2017 ve výši 6.000,- Kč.

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 04. 10. 2016

Ing. Pavel Mrázek
starosta obce

Ervín Schreiber
radní
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