Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 15. 05. 2018
v Horním Maršově
1. Pořizování změny č. 1 ÚPD Horní Maršov
V souvislosti s probíhajícím záměrem pořízení změny č. 1 ÚPD Horní Maršov seznámil
starosta přítomné s plánovaným postupem a harmonogramem pořizování změny územního
plánu. Z materiálu plyne, že je třeba uzavřít příkazní smlouvu s pořizovatelem změny.
Starosta navrhl spolupracovat se stejným pořizovatelem jako v případě tvorby původního
územního plánu, tedy s Ing. arch. Zdeňkou Táborskou. Návrh příkazní smlouvy je přílohou
zápisu.
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil radní p. Rudolf Hofer, aktuálně jsou
tedy přítomni 4 radní.
RO schvaluje po projednání uzavření příkazní smlouvy pro výkon územně plánovacích
činností pro pořízení Změny č. 1 Územního plánu Horní Maršov s Ing. arch. Zdeňkou
Táborskou dle návrhu, který je přílohou zápisu.
Doc. Ing. arch. Roman Koucký jako projektant původního znění podal nabídku na
činnost projektanta změny č. 1 ÚP (v příloze zápisu). Vzhledem ke specifičnosti zakázky a
existujícím autorským právům ze strany navrhovatele se rada obce rozhodla nabídku schválit.
RO schvaluje po projednání uzavření smlouvy pro zpracování návrhu změny č. 1 a zpracování
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s projektantem původního územního plánu,
doc. Ing. arch. Romanem Kouckým, podle nabídky, která je přílohou zápisu. Při schvalování
této veřejné zakázky rada obce z důvodu vlastnictví autorských práv k původnímu územnímu
plánu doc. Kouckým postupovala dle čl. V odst. 2 platné Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek obce.
2. Dotace (dary) z rozpočtu obce


K. K. – žádost o dar na činnost a vybavení Hudebního spolku Berthold v roce 2018.
RO schvaluje poskytnout K. K. finanční dar ve výši 9.000,- Kč na hrazení nákladů
spojených s činností a vybavením Hudebního spolku Berthold v roce 2018.



I. V. – žádost o dotaci ve výši 20.000,- Kč na akci „Rodinné odpoledne v Horním Maršově“
která se bude konat 9. 6. 2018 v Horním Maršově.
RO schvaluje poskytnout I. V. individuální dotaci ve výši 20.000,- Kč na akci „Rodinné
odpoledne v Horním Maršově“ která se bude konat 9. 6. 2018 v Horním Maršově. Zároveň
rada obce pověřuje starostu podpisem příslušné veřejnoprávní smlouvy.



Linka bezpečí, z.s. – žádost o podporu na provoz Linky bezpečí v roce 2018 ve výši 5.000,Kč. Rada po projednání žádosti konstatovala, že při poskytování obdobných podpor
preferuje hlavně místní jednotlivce a skupiny (sdružení), proto neschválila poskytnutí
požadované finanční podpory.
RO neschvaluje poskytnout Lince bezpečí, z.s. finanční podporu na provoz krizové linky
„Linky bezpečí“, protože je podle názoru rady obce smyslem podobných finančních darů
z obecního rozpočtu podpora místních spolků nebo akcí.
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A. K. – vyúčtování individuální dotace na akci Otevřená ulice, která se konala v září 2017.
Rada obce vyúčtování bere na vědomí.

3. Různé
Město Trutnov doručilo obci návrh znění veřejnoprávní smlouvy, na základě které
zajišťuje Městský úřad Trutnov projednávání přestupků za Obecní úřad Horní Maršov.
V průběhu diskuse vyplynula potřeba obce rozšířit oblast působnosti smlouvy i na přestupky
v oblasti odpadů (problém s autovraky). Rada pověřila tajemníka jednáním o možnosti
doplnění této oblasti přestupků do smlouvy.
RO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Trutnov a obcí Horní Maršov
řešící výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků, která je přílohou zápisu.

Jednání Rady obce bylo ukončeno v 18.20 hodin
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