Horní Maršov
VÝPIS USNESENÍ - ANONYMIZOVÁNO
č. 9/2018

Ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 11. 09. 2018
104/09/18 Rada obce schvaluje:
Program schůze rady obce.
105/09/18 Rada obce schvaluje:
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků konkursního řízení ze dne 6.
9. 2018, jmenovat Mgr. Evu Hlouškovou ke dni 20. 12. 2018 do pracovního místa ředitelky
Základní školy a Mateřské školy, Horní Maršov, okres Trutnov. Ustanovení o zkušební
době se pro tento případ nepoužijí.
106/09/18 Rada obce schvaluje:
Výjimku z počtu žáků v Základní škole a Mateřské škole Horní Maršov podle § 23 odst. 3
zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání.
107/09/18 Rada obce schvaluje:
Žádost o podporu na projekt Šablony II – ZŠ a MŠ Horní Maršov, která je přílohou zápisu.
108/09/18 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o dílo s Mgr. Alenou Smrčkovou na vyhodnocení vlivů územního plánu obce
Horní Maršov na udržitelný rozvoj území v rozsahu uvedeném v příloze 5 vyhlášky
500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou části B – vyhodnocení vlivů
územního plánu obce Horní Maršov na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Smlouva byla schválena dle čl. V odst. 2 platné Směrnice o zadávání veřejných zakázek
obce, protože zhotovitel vyhodnocení byl navržen zpracovatelem změny územního plánu
obce (z důvodu ochrany autorských práv zpracovatele).
109/09/18 Rada obce schvaluje:
Pronajmout část p. p. č. 266/71 o výměře 60 m 2 v k. ú. Horní Maršov T. H.. Pozemek se
pronajímá na dobu neurčitou za účelem parkování osobních automobilů u nemovitosti
žadatele.

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 26. září 2018

Ing. Pavel Mrázek
starosta obce

Ervín Schreiber
radní
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