Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 12. 2018
v Horním Maršově
1. ZŠ a MŠ Horní Maršov – střednědobý výhled a návrh rozpočtu


Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ pro roky 2019 až 2021 – ředitelka zaslala
radě návrh výhledu, který je přílohou zápisu.
RO schvaluje střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ Horní Maršov pro roky 2019 až
2021, který je přílohou zápisu.



Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Horní Maršov pro rok 2019 – ředitelka zaslala radě návrh
rozpočtu, který je přílohou zápisu.
RO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Horní Maršov pro rok 2019 v intencích návrhu, který je
přílohou zápisu.



Čerpání příspěvků na provoz ZŠ dle měsíců
RO schvaluje čerpání příspěvků na provoz ZŠ a MŠ dle roku 2018.



Návrh na uzavření MŠ na vánoční prázdniny – ředitelka zaslala radě návrh uzavření MŠ
od 27. 12. 2018 do 3. 1. 2019 (vánoční prázdniny).
RO schvaluje uzavření MŠ od 27. 12. 2018 do 3. 1. 2019 (vánoční prázdniny).

2. Smlouvy ČEZ – VN a NN – projednání podepsaných smluv – starosta informoval
přítomné o skutečnosti, že z důvodu časové tísně podepsal Smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN č. 1295051296 a Smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 1295051289. Smlouvy jsou přílohou zápisu.
Pokud by nedošlo k podpisu do 7. 12. 2018, došlo by k ukončení smluv a od 1. 1. 2019
by byla odběrná místa bez stávajícího dodavatele elektřiny.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a
VN č. 1295051296. Smlouva byla z důvodu časové tísně uzavřena dle č. V odst. 1 platné
směrnice pro zadávání veřejných zakázek.
RO schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č.
1295051289. Smlouva byla z důvodu časové tísně uzavřena dle č. V odst. 1 platné
směrnice pro zadávání veřejných zakázek.
3. Nakládání s majetkem obce


Pronájem pozemku – na základě závěrů poslední schůze rady obce předložil M. D.
upravenou žádost na sezónní pronájem části parkoviště o velikosti 32 m2.
RO schvaluje zveřejnit záměr obce pronajmout část p. p. č. 84 o výměře 32 m2 v k. ú.
Horní Maršov.
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4. Dary, dotace, odměny – z rozpočtu obce / od jiných subjektů


MAS Krkonoše, žádost o finanční podporu – předseda MAS požádal obec o příspěvek na
provoz a administrativu skupiny v aktuálně nepříznivé finanční situaci. Cílem příspěvku
je zabezpečit administraci a následné čerpání dotací v regionu.
RO schvaluje poskytnout MAS Krkonoše finanční dar ve výši 20.000,- Kč. Částka bude
poskytnuta na provoz a administrativu MAS.

5. Různé


TECHEM, nabídka výměny měřičů tepla a vodoměrů – společnost TECHEM předložila
obci cenovou nabídku na zajištění výměny měřičů tepla a vodoměrů, která je přílohou
zápisu. RO konstatovala, že nabízené ceny jsou vzhledem k situaci na trhu pro obec
výhodné.
RO schvaluje nabídku společnosti TECHEM č. 2018051065, která je přílohou zápisu.



Ceník služeb obce, úprava – rada projednala ceník služeb obce. Jedinou změnou oproti
platnému znění je doplnění položky práce traktorem KUBOTA, jejíž hodinová sazba byla
stanovena na 726,- Kč včetně DPH.
RO schvaluje Ceník služeb poskytovaných obcí Horní Maršov, který je přílohou zápisu.



ČEZ Teplárenská – změny ceny tepelné energie v roce 2019. Společnost předložila radě
obce 3 dodatky smluv a aktualizovanými cenami tepelné energie, které jsou přílohou
zápisu.
RO schvaluje přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávkách tepelné energie č. 68019132_1.
RO schvaluje přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávkách tepelné energie č. 68054900_1.
RO schvaluje přílohu č. 4 ke smlouvě o dodávkách tepelné energie č. 68059601_1.



Souhlas vlastníka se záborem – Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. požádala
obec o souhlas s dočasným záborem p. p. č. 102, 297/29 a 297/32 v k. ú. Temný Důl,
které jsou ve vlastnictví obce. Zábor je nutný k provedení akce „II/296 Horní Maršov –
Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi“.
RO schvaluje dočasný zábor p. p. č. 102, 297/29 a 297/32 v k. ú. Temný Důl, které jsou
ve vlastnictví obce ze strany Údržby silnic Královéhradeckého kraje a.s. za účelem
provedení akce „II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi“.

Jednání Rady obce bylo ukončeno v 19.00 hodin

Digitálně podepsáno
Jméno: Ing. Petr Skalský
Datum: 24.01.2019 10:16:33
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