Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 23. 01. 2018
v Horním Maršově
1. Výsledek roku 2017 a Rozpočtové opatření č. 5/2017
Před vlastním projednáváním návrhu rozpočtového opatření starosta seznámil
přítomné s přehledem plnění daňových příjmů obce a zůstatků finančních prostředků na
účtech obce ke konci roku 2017.
Rozpočtového opatření č. 5/2017 upravuje rozpočet v návaznosti na konec a
výsledky účetního roku.
Rada obce Horní Maršov schvaluje v rámci zmocnění zastupitelstva obce Rozpočtové
opatření č. 5/2017 takto:

Položka
1xxx
2xxx
3xxx
4xxx

Rozpočtové příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace a transfery

27 395 790
16 090 640
5 315 470
450 190
5 539 490

1 171 270
304 550
804 410
1 500
60 810

Rozpočet
upravený
(Kč)
28 567 060
16 395 190
6 119 880
451 690
5 600 300

OdPa
2143
22xx
3113

Rozpočtové výdaje
Cestovní ruch
Doprava
Základní školy
Kultura a církve. Tělovýchova
a volný čas
Bytové a nebytové hospodářství
Komunální služby, územní
rozvoj a péče o vzhled obce
Sběr a svoz odpadů
Sociální služby
Činnost orgánů krizového
řízení
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná
část
Zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Finanční operace a ostatní
činnosti

29 771 180
300 000
2 100 000
3 106 080

-2 720 130
-43 610
-197 480
-135 910

27 051 050
256 390
1 902 520
2 970 170

2 245 500
7 443 000

-317 630
-63 880

1 927 870
7 379 120

4 449 600
550 000
75 000

-580 690
-87 600
-1 300

3 868 910
462 400
73 700

50 000
0

-20 340
0

29 660
0

542 000
870 000
5 412 230

-59 550
-38 950
-404 660

482 450
831 050
5 007 570

2 627 770

-768 530

1 859 240

1 300 000

-3 882 950

-2 582 950

3 863 140
713 180

-10
19 560

3 863 130
732 740

3 500 930
3 500 930

28 000
28 000

3 528 930
3 528 930

Rozpočet
původní (Kč)

Popis

33xx

34xx

3612

3613

363x

3745

3721
43xx

3722

5272
5311
5512
611x
6171
63xx

64xx

8115
8123
8901
8124

Financování
Zůstatek finančních prostředků
z minulých období
Dlouhodobé přijaté půjčené
prostředky
DPH
splátky úvěru č. p. 241,242 +
investiční úvěr
Splátka dlouhodobých závazků

Celkem po zahrnutí financování
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

Opatření
(Kč)

30 579 980 Kč
30 579 950 Kč
0 Kč
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2. Příspěvky/dary z rozpočtu obce


Žádost o poskytnutí peněžitého daru – Sbor dobrovolných hasičů Horní Maršov
požádal obec o poskytnutí peněžitého daru na pokrytí svých administrativních
nákladů v roce 2018.
RO schvaluje poskytnout peněžitý dar Sboru dobrovolných hasičů Horní Maršov na
pokrytí administrativních nákladů sboru v roce 2018 ve výši 15.000,- Kč.



Žádost o poskytnutí věcného daru – modelářský kroužek při ZŠ a MŠ Horní
Maršov požádal obec o poskytnutí věcného daru (příslušenství a doplňky ke kolejišti)
ve výši 12.060,- Kč.
RO schvaluje poskytnout věcný dar modelářskému kroužku při ZŠ a MŠ Horní
Maršov (příslušenství a doplňky ke kolejišti) ve výši do 12.060,- Kč.

3. Nakládání s majetkem obce


T. L., návrh na ukončení nájemní smlouvy dohodou – nájemkyně bytu v č. p. 98
požádala obec o ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. 4. 2018 z důvodu stěhování.
RO schvaluje ukončit nájemní smlouvu, kterou pronajímá byt v bytovém domě na
adrese Bertholdovo nám. 98 T. L., dohodou ke dni 30. 4. 2018.



Pronájem nebytových prostor v č. p. 140, změna nájemní smlouvy – dosavadní
nájemci uvedených nebytových prostor, paní Hana Červinková a pan Patrik Toman,
požádali obce o změnu platných nájemních smluv s tím, že došlo ke sloučení 2
fyzických osob do obchodní firmy (s.r.o.) a bylo by vhodné, aby se i nájemní smlouvy
sloučily do jedné a pokračovaly za stejných podmínek jako smlouvy původní.
Rada obce konstatovala, že jde o zásadní zásah do stávajících smluv, proto je třeba
nejprve zveřejnit příslušný záměr obce.
RO schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č. p. 140 v rozsahu
53,5 m2 a následujícím členění:
o
o
o
o



Obchodní prostor 1
Obchodní prostor 1
Sklad (přístavek za budovou)
Hygienické zázemí

12,7
16,5
18,8
5,5

m2
m2
m2
m2

Citron Group Elektro, žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a o právu provést stavbu – společnost požádala obec o uzavření
uvedené smlouvy v souvislosti se zřízením kabelového vedení na p. p. č. 167/5 v k.
ú. Horní Maršov.
RO schvaluje uzavřít se společností CITRON ELEKTRO GROUP, s.r.o. Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. [IV12-2016408/SoBS/2], která je přílohou zápisu.



Odkup pozemků od Města Trutnov – obec obdržela sdělení o usnesení rady města
Trutnov, ve kterém rada města souhlasí s navrženým prodejem co do rozsahu i ceny.
RO bere sdělení na vědomí a doporučuje zastupitelstvu obce nákup pozemků
schválit.
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4. ZŠ a MŠ Horní Maršov


Uzavření MŠ od 23. 7. 2018 do 24. 8. 2018, letní prázdniny – RO bere na vědomí
oznámení MŠ v rámci letních prázdnin.



Oznámení o termínu zápisu do MŠ – ředitelka oznámila obci, že zápis do MŠ
proběhne dne 10. 5. 2018 od 13 do 16 hodin. RO bere informaci na vědomí



Oznámení o termínu zápisu do ZŠ – ředitelka oznámila obci, že zápis do první třídy
ZŠ proběhne dne 12. 4. 2018 od 15 do 17 hodin. RO bere informaci na vědomí

5. Provoz kabelové televize po 1. 1. 2018
Starosta informoval přítomné o proběhlé komunikaci se zástupci společnosti KATRO
SERVIS poskytující v obci příjem kabelové televize. Společnost předložila obci analýzu
situace a návrh na snížení nájemného za TKR (v příloze zápisu).
Radní se shodli na závěru, že snížení nájemného na navrženou úroveň 1000,- Kč/rok
je přijatelné. Obec nemá v plánu do budoucna do rozvodu a provozu TKR nadále investovat.
Starosta vejde v jednání s dalšími možnými poskytovateli obdobných služeb v okolí, zda by
v případě ukončení stávající smlouvy byli schopni a ochotni provozovat tuto službu v obci (a
případně za jakých podmínek).
RO schvaluje upravit Smlouvu o nájmu kabelového rozvodu v Obci Horní Maršov tak, že
cena nájmu bude upravena na 1000,- Kč /rok počínaje datem 1. 1. 2018. Dále obec
deklaruje, že ze strany obce Horní Maršov nebude do termínu ukončení platnosti smlouvy
k jednání případné ukončení nájemního vztahu dle článku III., odst. 5) smlouvy. Pokud by
tedy mělo v důsledku ekonomických či technických potíží dojít k ukončení smlouvy před
datem její platnosti, bude na místě vždy postup dle čl. III., odst. 4) smlouvy.
6. Různé


Zajištění výkonu pravomocí stavebního úřadu pro obce Malá Úpa – starosta
popsal přítomným vývoj situace, kdy po ukončení platnosti veřejnoprávní smlouvy o
výkonu pravomocí stavebního úřadu mezi Malou Úpou a Trutnovem měl dle názoru
Ministerstva vnitra ČR vykonávat působnost stavebního úřadu opět náš stavební
úřad. Situace se po několika změnách názorů dotčených stran nakonec ustálila na
řešení, že výkon působnosti stavebního úřadu pro Malou Úpo bude v rámci
pověřeného úřadu vykonávat stavební úřad ve Svobodě nad Úpou. RO bere informaci
na vědomí.



SEVER, vyúčtování dotace – radě obce bylo předloženo vyúčtování dotace na
pořádání akcí v roce 2017 v rámci veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017. Ve vyúčtování
nebyly shledány závady a RO ho proto bere na vědomí.



Vlajka pro Tibet 2017 – RO projednala žádost o připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“, která proběhne dne 10. 3. 2018. Kampaň obec podpoří vyvěšením
tibetské vlajky v tomto termínu.
RO schvaluje připojení se obce ke kampani „Vlajka pro Tibet“ pro rok 2018.



Odpis pohledávky – jde o historickou nedobytnou pohledávku ve výši 2.223,60 Kč
ve fondu oprav domu Za Vodou 242. Obec podnikla všechny možné kroky
k vymožení dlužné částky, ale bez úspěchu.
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RO schvaluje odpis pohledávky ve výši 2.223,60 Kč ve fondu oprav domu Za Vodou
242.

Jednání Rady obce bylo ukončeno v 18.40 hodin
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