Horní Maršov
VÝPIS USNESENÍ - ANONYMIZOVÁNO
č. 3/2018

Ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 27. 03. 2018
39/03/18 Rada obce schvaluje:
Program schůze rady obce.
40/03/18 Rada obce schvaluje:
Jako nejvhodnější nabídku na dodávku komunální techniky pro Obec Horní Maršov
nabídku společnosti Agrico s.r.o. se sídlem Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí
s nabídkovou cenou 2.177.250,- Kč vč. DPH. Zároveň rada obce pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy s vítězným uchazečem.
41/03/18 Rada obce schvaluje:
Poskytnout peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) Farní Charitě Dvůr
Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 434 64 637 na
náklady spojené s provozem bezplatné občanské poradny ve Vrchlabí a Dvoře Králové nad
Labem v roce 2018.
42/03/18 Rada obce schvaluje:
Zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 73/3 o výměře 300 m2 v k. ú. Horní Maršov.
43/03/18 Rada obce neschvaluje:
Doplnit záměr č. 3/2018 dle požadavků L. R. s tím, že své připomínky bude mít možnost
vznést v případném stavebním řízení, pokud prokáže zákonné důvody být jeho
účastníkem.
44/03/18 Rada obce neschvaluje:
Pronajmout R. B. nebytové prostory v budově obecního úřadu v rozsahu 2 hodiny týdně
za nabízenou cenu 1.800 – 2.000,- Kč za půl roku na poskytování služeb klientům České
pojišťovny. Platný ceník služeb obce stanoví pro uvedené komerční využití prostor
obecního úřadu cenu 200,- Kč + DPH a rada obce nevidí důvod, proč se od této cenové
hladiny odchylovat.
45/03/18 Rada obce schvaluje:
Rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb č. 04/2018, kterou se advokát Mgr.
Antonín Stanislav zavazuje poskytovat obci v období duben až prosinec 2018 právní
konzultace a porady a zastupovat obec před soudy a jinými orgány a institucemi.
46/03/18 Rada obce schvaluje:
Objednávku propagace kulturních a sportovních akcí zařazených do projektu „Východní
Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem“ v rámci Programu INTERREG V – A
ČR – Polsko v úhrnné hodnotě uvedené pro tuto činnost ve výše uvedeném dotačním
projetu.
47/03/18 Rada obce schvaluje:
Poskytovat pro 2. až 4. čtvrtletí roku 2018 měsíční úhradu ve výši 18.500 Kč vč. DPH
společnosti S-Firma na zajištění služeb odpadového hospodářství v obci.
48/03/18 Rada obce schvaluje:
Zveřejnit záměr směnit pozemek p. p. č. 51/7 o výměře 52 m 2 v k. ú. Horní Maršov, který
byl oddělen z pozemku p. p. č. 51/3 v k. ú. Horní Maršov, jejichž vlastníkem je obec Horní
Maršov, za pozemek p. p. č. 555/3 o výměře 15 m 2 v k. ú. Horní Maršov, který byl oddělen

z pozemku p. p. č. 555/1 v k. ú. Horní Maršov, jehož vlastníky jsou R. H. (1/2) a L. H.
(1/2), tak, jak jsou tyto směňované nemovité věci vyznačeny v geometrickém plánu pro
rozdělení pozemků č. 552-117/2017, vypracovaném Geodézií Global, s.r.o., s tím, že rozdíl
mezi hodnotami směňovaných nemovitých věcí, určenými jako součin výměry těchto
pozemků a částky 100,- Kč za 1m2 směňovaného pozemku, bude vyrovnán v penězích.

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 28. března 2018

Ing. Pavel Mrázek
starosta obce

Rudolf Hofer
místostarosta obce
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