Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 17. 07. 2018
v Horním Maršově
1. ZŠ a MŠ Horní Maršov – info o škole za účasti ředitelky Mgr. Hlouškové
Ředitelka ZŠ a MŠ Horní Maršov Mgr. Eva Hloušková informovala radu obce o aktuálním dění
na ZŠ a MŠ (podrobný materiál v příloze):
 do 1. třídy nastupuje 11 žáků, 9. třídou ukončilo docházku 5 žáků.
 1. stupeň navštěvuje 49 žáků, 2. stupeň 32 žáků, celkem ZŠ 81 žáků
 škola obdržela grant na polytechnickou výchovu ve výši 33.000 Kč, je zažádáno o dotace
na výtah, učebnu AJ a CH a na školní hřiště
 informace o proběhlých kontrolách na škole
 problém se střechou a okny
 volby do školské rady
2. Jmenování předsedy, členů, tajemníka a jeho zástupce do konkursní komise harmonogram
Starosta navrhl přítomným pověřit jako tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení na
obsazení funkce ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy, Horní Maršov, okres Trutnov
Ing. Petra Skalského a jako jeho náhradnici paní Jitku Moclovou.
RO pověřuje jako tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce
ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy, Horní Maršov, okres Trutnov Ing. Petra
Skalského a jako jeho náhradnici pak paní Jitku Moclovou.
Dále starosta navrhl zvolit konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce
ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy, Horní Maršov, okres Trutnov ve složení:








Ing. Pavel Mrázek, předseda konkursní komise, starosta obce
Bc. Božena Vojtěchová, člen komise, zástupce zřizovatele
Mgr. Svatava Odlová, člen konkursní komise, zástupce Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje
Mgr. Bc. Miluše Urbanová, PhD., člen konkursní komise, zástupce České školní
inspekce
Mgr. Jan Hainiš, člen konkursní komise, odborník z oblasti státní správy,
organizace a řízení v oblasti školství
Mgr. Jana Halířová člen konkursní komise, zástupce z řad pedagogických
pracovníků školy
Milada Dobiášová, člen konkursní komise, člen školské rady

RO jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Základní
školy a Mateřské školy, Horní Maršov, okres Trutnov ve složení:
 Ing. Pavel Mrázek, předseda konkursní komise, starosta obce
 Bc. Božena Vojtěchová, člen komise, zástupce zřizovatele
 Mgr. Svatava Odlová, člen konkursní komise, zástupce Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje
 Mgr. Bc. Miluše Urbanová, PhD., člen konkursní komise, zástupce České školní
inspekce
 Mgr. Jan Hainiš, člen konkursní komise, odborník z oblasti státní správy,
organizace a řízení v oblasti školství
 Mgr. Jana Halířová člen konkursní komise, zástupce z řad pedagogických
pracovníků školy
 Milada Dobiášová, člen konkursní komise, člen školské rady
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3. Dotace (dary) z rozpočtu obce


Hospic Anežky České v Červeném Kostelci požádal obec o finanční příspěvek na
hospicovou péči v roce 2018
RO neschvaluje poskytnout Hospici Anežky České, Červený Kostelec, finanční dar na
hospicovou péči v roce 2018.



Šipkový klub Stará hora, požádal obec o finanční příspěvek na ligovou sezónu 20182019 ve výši 8.500,- Kč
RO schvaluje poskytnout R. K., prezidentu klubu Šipkový klub Stará Hora, finanční dar
ve výši 8.500,- Kč za účelem podpory činnosti Šipkového klubu Stará Hora v sezóně 2018
- 2019.

4. Nakládání s majetkem obce


M. K., žádost o souhlas se zřízením sjezdu z veřejné komunikace – jde o zřízení nového
sjezdu z obecní komunikace k plánovanému RD na p. p. č. 167/3 v k. ú. Horní Maršov.
Součástí žádosti je i situační výkres.
RO schvaluje udělit z pozice majitele komunikace na p. p. č. 167/5 v k. ú. Horní Maršov
zřízení sjezdu k plánovanému RD na p. p. č. 167/3 v k. ú. Horní Maršov dle předložené
projektové dokumentace, která je přílohou zápisu.



R. M. S., pronájem pozemku – rada obce přistoupila k pronájmu části st. p. č. 27/1 a
části p. p. č. 129 v intencích záměru obce č. 7/2018.
RO schvaluje pronajmout R. M. S. část st. p. č. 27/1 o výměře 41 m2 a část p. p. č. 129 o
výměře 148 m2 v k. ú. Temný Důl za účelem využití pozemku jako zahrádka.



Záměry na pronájem pozemků u TD č. 3 – na základě zpřesnění požadavků jednotlivých
nájemníků rada obce rozhodla zveřejnit následující záměry na pronájem pozemků:
RO schvaluje zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 27/1 o výměře 67 m2 a část p. p. č.
129 o výměře 95 m2 a část p. p. č. 132/4 o výměře 168 m2, vše v k. ú. Temný Důl.
RO schvaluje zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 27/1 o výměře 23 m2 a část p. p. č.
129 o výměře 42 m2, vše v k. ú. Temný Důl.



KEYBAU Trade, s.r.o., žádost o pronájem pozemku – dodavatel stavby 24 bytů v areálu
bývalé nemocnice požádal o pronájem části p. p. č. 61/2 a 61/1 v k. ú. Horní Maršov za
účelem deponie zeminy po dobu trvání stavby (tzn. do listopadu 2019). Rada se při
projednávání žádosti shodla na tom, že není v zájmu obce zřizovat v centru obce
(Promenáda) jakoukoli deponii.
RO neschvaluje zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 61/1 o výměře 615 m 2 a část p.
p. č. 61/2 o výměře 298 m2, vše v k. ú. Horní Maršov.
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5. Různé


Zavedení pečovatelské služby – pečovatelská služba předložila obci 2 žádosti o zavedení
služby pro maršovské občany. RO bere žádosti na vědomí.



Město Trutnov, návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků
podle zákona o odpadech (autovraky) – obci byl předložen návrh veřejnoprávní smlouvy,
který je přílohou zápisu
RO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění projednání přestupků dle zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, mezi obcí Horní Maršov a městem Trutnov
jako obcí s rozšířenou působností dle návrhu, který je přílohou zápisu.



Směrnice k problematice ochrany osobních údajů (GDPR) – rada projednala a následně
schválila směrnice nutné pro plnění nových povinností v rámci GDPR.
RO schvaluje Směrnici č. 4/2018 o zpracování a ochraně osobních údajů.
RO schvaluje Směrnici č. 5/2018 o provozu výpočetní techniky.
RO schvaluje Směrnici č. 6/2018 pro provoz kamerového systému se záznamem.
RO schvaluje Směrnici č. 7/2018 o zpracování osobních údajů pro pracovněprávní
agendu.

Jednání Rady obce bylo ukončeno v 19.30 hodin
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