Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 10. 2016
v Horním Maršově
1. Strategický program rozvoje - finalizace
Za účelem představení materiálu byl k tomuto bodu přizván zástupce zpracovatele
dokumentu Ing. Michal Hátle.
Ing. Hátle seznámil přítomné se strukturou a filozofií programu rozvoje obce jako
živého dokumentu, se kterým je třeba pracovat a každoročně ho aktualizovat. To se týká
především části „Akční plán“, kde je definován (v rámci jednání pracovních skupin a veřejného
projednávání) seznam projektů a akcí, ve kterých se má obec v nejbližších letech zájem
angažovat, včetně všech souvislostí, možností financování a stavu rozpracovanosti.
Bylo dohodnuto, že se Ing. Hátle při představení strategického plánu zastupitelstvu
soustředí právě na tuto kapitolu.
Rada se shodla, že doporučuje zastupitelstvu přijetí výše uvedeného materiálu.
2. Organizace zimní údržby 2016 - 2017
S blížící se zimní sezónou byl radě představen aktuální plán zimní údržby pro
nadcházející zimní sezónu. Dokument je přílohou zápisu.
RO schvaluje dokument Plán zimní údržby 2016 – 2017, který je přílohou zápisu.
V návaznosti na výše uvedený bod byly radě obce předloženy návrhy smluv
s obstarateli zimní údržby.
RO schvaluje Smlouvu o zajištění zimní údržby komunikací obce Horní Maršov mezi Obcí
Horní Maršov a panem Emilem Antalem, která je přílohou zápisu.
RO schvaluje Smlouvu o zajištění zimní údržby komunikací obce Horní Maršov mezi Obcí
Horní Maršov a panem Františkem Jankujem, která je přílohou zápisu.
RO schvaluje Smlouvu o zajištění zimní údržby komunikací obce Horní Maršov mezi Obcí
Horní Maršov a panem Vladimírem Šťastným, která je přílohou zápisu.
RO schvaluje Smlouvu o zajištění zimní údržby komunikací obce Horní Maršov mezi Obcí
Horní Maršov a panem Ervínem Schreiberem, která je přílohou zápisu.
Podle ustanovení §8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámil radní pan
Rudolf Hofer svůj poměr k projednávané věci. Uvedl, že nebude ve věci hlasovat. Pro následné
hlasování budou hlasovat 3 radní.
RO schvaluje Smlouvu o zajištění zimní údržby komunikací obce Horní Maršov mezi Obcí
Horní Maršov a panem Rudolfem Hoferem, která je přílohou zápisu.
3. Aukce nákupu elektrické energie
Společnost A-Tender s.r.o. předložila obci nabídku na „Administraci veřejné zakázky
malého rozsahu na výběr dodavatele elektřiny pomocí elektronické aukce“. Rada obce se
shodla, že vzhledem k velmi nízkému odběru elektřiny obcí a při započítání ceny za realizaci
aukce by uspořená částka nepokryla zvýšené náklady obce při častých změnách a přepisech
na našich odběrných místech. Obec by se ráda připojila k Žacléři do aukce v roce 2017.
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Sdružením obcí by se soutěžilo větší množství elektřiny a výsledná cena by pak mohla být pro
obec zajímavější.
4. Nakládání s nemovitostmi obce


Nájemní smlouva na byt v č. p. 98 – stávající nájemnici bytu č. 9 J. Č. končí nájemní
smlouva k uvedenému bytu dne 30. 11. 2016. Protože své závazky vůči obci plní, byl
radě předložen návrh nájemní smlouvy, který by J. Č. umožnil užívání bytu i v období
1. 12. 2016 až 30. 11. 2017.
RO schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou (1. 12. 2016 až 30. 11. 2017)
na byt č. 9 v bytovém domě na adrese Bertholdovo nám. 98, Horní Maršov, s J. Č.



Pronájem volné zahrádky – na řádně zveřejněný záměr obce pronajmout část p. p. č.
73/3 v k. ú. Horní Maršov o výměře 300 m2 reagoval jediný zájemce – pan Pavel
Vojtěch, Za Vodou 222, Horní Maršov, který by pozemek rád využíval jako zahrádku.
Žádost o pronájem je přílohou zápisu.
Podle ustanovení §8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámila radní paní Bc.
Božena Vojtěchová svůj poměr k projednávané věci. Uvedla, že nebude ve věci hlasovat.
Pro následné hlasování budou hlasovat 3 radní.
RO schvaluje pronajmout část p. p. č. 73/3 v k. ú. Horní Maršov o výměře 300 m2
panu Pavlovi Vojtěchovi, Za Vodou 222, Horní Maršov, na dobu neurčitou, za účelem
pěstování zeleniny a bylin k vlastní spotřebě.

5. Různé


Uzavření MŠ – ředitelka ZŠ a MŠ navrhla uzavření mateřské školy z provozních
důvodů ve dnech 26. a 27. 10. 2016. Rada vzala návrh na vědomí.



Aktualizace míst určených k uzavírání sňatků – po dokončené obnově
renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie má obec zájem o začlenění těchto
prostor do seznamu míst přímo určených k provádění svatebních obřadů.
RO schvaluje místy určenými k uzavírání občanských sňatků obřadní síň Obecního
úřadu Horní Maršov (Bertholdovo nám. 102, Horní Maršov) a prostory renesančního
kostela Nanebevzetí Panny Marie (st. p. č. 1 v k. ú. Maršov III). Jako oddací dny rada
stanoví pátky (od 8 do 16 hodin) a soboty (od 8 do 12 hodin).



SFDI, zmocnění starosty – V průběhu administrace projektu došlo k redukci počtu
a rozsahu změnových listů, které budou řešeny v rámci jednacího řízení bez
uveřejnění. Jedná se o:
1. ZL1 Uliční vpusti
Předmětem změny je zhotovení nových uličních vpustí přes napojovací šachty
s použitím stávajících přípojek k hlavnímu řadu. Na základě požadavků SÚS
Královehradeckého kraje a.s. byly provedeny kamerové zkoušky a posouzení
stávajících přípojek. Po zhodnocení stavu přípojek byla tato změna
odsouhlasena.
Celkový o finanční objem změny je – 83 410,49 Kč z uznatelných nákladů.
2. ZL2 Stabilizace
Při rekonstrukci spodní stavby bylo odhaleno velmi nekvalitní podloží.
V místech sjezdu bude proto doplněna cementová stabilizace.
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Celkový o finanční objem změny je 50 616,65 Kč. Svým charakterem se jedná
o uznatelné náklady.
3. ZL3 Ruční bourání betonů
Při odstranění stávajícího krytu chodníku bylo nutno odstranit betonové
základy a patky ručním odpikováním.
Celkový o finanční objem změny je 68 831,53 Kč. Svým charakterem se jedná
o uznatelné náklady.
4. ZL4 BUS přístřešky
Na základě požadavků investora byly přístřešky zastávek BUS prodlouženy
proti PD o 1 metr.
Celkový o finanční objem změny je 48 600,- Kč. Svým charakterem se jedná o
neuznatelné náklady.
Suma uznatelných nákladů 36 037,69 Kč bez DPH.
Suma neuznatelných nákladů 48 600,- Kč bez DPH.
RO schvaluje provedení víceprací v rámci rekonstrukce chodníků dle přiloženého
seznamu a pověřuje starostu organizací příslušného jednacího řízení bez uveřejnění a
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení díla v intencích výsledku jednacího
řízení.


Oprava komunikací – starosta informoval radní o plánovaném harmonogramu opravy
obecních komunikaci v letošním roce. Začátkem listopadu by měla začít oprava
komunikace Promenáda a až na jaře by mělo dojít k opravám na ulici Valmadiho.

Jednání rady obce bylo ukončeno v 19.10 hod.
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