Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 14. 08. 2018
v Horním Maršově
1. Pojistná smlouva - dodatek
Pojišťovna KOOPERATIVA předložila obci návrh dodatku č. 3 pojistné smlouvy (v příloze
zápisu). Jedná se o každoroční aktualizaci pojistky majetku obce.
RO schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720996973 mezi pojistitelem
KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., a pojistníkem Obcí Horní Maršov, který je přílohou zápisu.
2. Nakládání s majetkem obce


P.M., nájemní smlouva na pozemky u TD čp. 3 – rada obce přistoupila k pronájmu části
st. p. č. 27/1, části p. p. č. 129 a části p. p. č.132/4 v k. ú. Temný Důl v intencích záměru
obce č. 12/2018.
RO schvaluje pronajmout P. M. část st. p. č. 27/1 o výměře 67 m2, část p. p. č. 129 o
výměře 95 m2 a část p. p. č. 132/4 o výměře 168 m2 v k. ú. Temný Důl za účelem využití
pozemku jako zahrádka.



P. M., nájemní smlouva na pozemky u TD čp. 3 – rada obce přistoupila k pronájmu
části st. p. č. 27/1, části p. p. č. 129 a části p. p. č.132/4 v k. ú. Temný Důl v intencích
záměru obce č. 12/2018.
RO schvaluje pronajmout P. M. část st. p. č. 27/1 o výměře 23 m2, část p. p. č. 129 o
výměře 182 m2 a část p. p. č. 132/3 o výměře 166 m2 v k. ú. Temný Důl za účelem využití
pozemku jako zahrádka.



Žádost o souhlas s podnájmem byt č. 6 v č. p. 242 – souhlas obce je třeba dle platného
znění občanského zákoníku
RO schvaluje udělit souhlas s podnájmem bytu č. 6 v bytovém domě na adrese Za Vodou
242.



T.H., žádost o pronájem pozemku – jde o část pozemku 266/7 v k. ú. Horní Maršov o
výměře 60 m2 za účelem parkování osobních vozidel u domu žadatele.
RO schvaluje zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 266/71 o výměře 60 m2 v k. ú.
Horní Maršov.



N.A., žádost o pronájem a následný prodej pozemku – jde o část pozemku 12/1
označenou v GPL č. 560-95/2018 jako p. p. č. 12/5 v k. ú. Horní Maršov o výměře 559
m2 za účelem výstavby rodinného domu.
RO schvaluje zveřejnit záměr pronajmout a následně prodat část p. p. č. 12/1 označenou
v GPL č. 560-95/2018 jako p. p. č. 12/5 v k. ú. Horní Maršov o výměře 559 m 2 za účelem
výstavby rodinného domu.



K., žádost o prodej pozemku – jde o p. p. č. 328/3 v k. ú. Suchý Důl v Krkonoších o
výměře 926 m2. O žádosti jednala stavební komise, proběhlo terénní šetření.
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RO schvaluje zveřejnit záměr prodat p. p. č. 328/3 v k. ú. Suchý Důl v Krkonoších o
výměře 926 m2.
3. Různé


Odvolání ředitelky ZŠ a MŠ Horní Maršov z funkce – v důsledku vyhlášení konkurzu
je třeba stávající ředitelku odvolat.
RO 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. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů odvolat Mgr. Evu Hlouškovou ke
dni 19. 12. 2018 z pracovního místa ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Horní
Maršov, okres Trutnov.



A.K., žádost o finanční podporu akce – žadatelka zaslala obci žádost o podporu ve výši
25.025,- Kč na akci Otevřená ulice 2018. Rada se shodla na závěru, že akci podpoří
částkou 20.000,- Kč formou daru.
RO schvaluje poskytnout A. K. dar ve výši 20.000,- Kč za účelem uspořádání akce
Otevřená ulice 2018, která v Horním Maršově proběhne dne 8. 9. 2018.
Hlasování:



pro – 5

proti – 0

zdržel se - 0

Návrh byl schválen.

Bude prověřena možnost zřízení přechodu pro chodce k zastávce v Maršově III.

Jednání Rady obce bylo ukončeno v 18.30 hodin
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