Horní Maršov
VÝPIS USNESENÍ - ANONYMIZOVÁNO
č. 4/2018

Ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 17. 04. 2018
49/04/18 Rada obce schvaluje:
Program schůze rady obce.
50/04/18 Rada obce schvaluje:
Nabídku firmy REPARE TRUTNOV, s.r.o., na opravu komunikací – točny u č. p. 262 a
cesty zezadu ke škole za nabídkovou cenu 343.851,75 Kč vč. DPH. Při schvalování této
zakázky bylo postupováno dle čl. V odst. 2 platné Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek obce. Současně rada obce pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
51/04/18 Rada obce schvaluje:
Jako nejvýhodnější nabídku na dodávku a montáž sekčních garážových vrat do objektu
bývalé ČOV za radnicí nabídku pana Jaroslava Zadiny, Horní Maršov, za nabídkovou cenu
89.150,- Kč bez DPH. Současně rada obce pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
52/04/18 Rada obce schvaluje:
Na základě ustanovení čl. V odst. 2 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce
nabídku společnosti AGRICO, s.r.o., Týniště nad Orlicí, na dodávku příkopového ramena
FERRI T 460 za 198.000,- Kč bez DPH.
53/04/18 Rada obce neschvaluje:
Na základě ustanovení čl. V odst. 2 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce,
smlouvu o dílo na zhotovení nové internetové prezentace obce od Jana Blažka, iQsoft,
Vrchlabí (stávající správce a tvůrce webových prezentací obce). Uvedená výjimka byla
uplatněna z důvodu, že fakticky bude přepracována větší část webu, která musí být
funkčně propojena s částí zbývající. Původní stránky vytvořila právě společnost iQsoft.
54/04/18 Rada obce neschvaluje:
Na základě ustanovení čl. V odst. 9 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce,
finanční kalkulaci zakázky na zajištění propagace v rámci projektu Interreg V-A v letech
2018 a 2019 od společnosti New Creative, s.r.o., Náchod, za 182.500,- Kč, která je
přílohou zápisu.
55/04/18 Rada obce schvaluje:
Pronajmout od 1. 5. 2018 na dobu neurčitou část p. p. č. 73/3 o výměře 300 m 2 p. Z. B.
Pozemek je pronajat za účelem zahradničení.
56/04/18 Rada obce schvaluje:
Pronajmout byt č. 3 o velikosti 1+1 a celkové výměře 47,24 m2 v I. NP domu Tř. Josefa II.
97 p. P. F.
57/04/18 Rada obce schvaluje:
Pronajmout byt č. 2 o velikosti 1+2 a celkové výměře 58,51 m 2 v domě Bertholdovo nám.
3, Horní Maršov A. Z. za měsíční nájemné ve výši 5.000,- Kč. Podpis smlouvy na dobu
určitou na 6 měsíců s možností automatického prodlužování je podmíněn složením kauce
ve výši 15.000,- Kč na účet obce.
58/04/18 Rada obce schvaluje:

Pronajmout byt č. 1 o velikosti 1+3 a celkové výměře 105,21 m 2 v domě Temný Důl 3,
Horní Maršov p. R. M. S. za měsíční nájemné ve výši 5.600,- Kč. Podpis smlouvy na dobu
určitou na 6 měsíců je podmíněn složením kauce ve výši 16.800,- Kč na účet obce.
59/04/18 Rada obce schvaluje:
Cenovou nabídku firmy Profesionálové, a.s., Hradec Králové s názvem „Oprava místních
komunikací, oprava a výstavba chodníku při silnici II/296“, která je přílohou zápisu.
Zároveň pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
Zápis z jednání byl vyhotoven dne 23. dubna 2018

Ing. Pavel Mrázek
starosta obce

Rudolf Hofer
místostarosta obce
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