Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 15. 1. 2019
v Horním Maršově
1. ZŠ a MŠ Horní Maršov – informace o zápisech
Ředitelka ZŠ a MŠ oznámila radě, že zápis do 1. třídy ZŠ je stanoven na 11. 4. 2019 a
zápis do MŠ na 16. 5. 2019. Rada bere informaci na vědomí.


Změna platového výměru ředitelky ZŠ - v souvislosti se změnou tarifních tabulek
pedagogických pracovníků byl radě jako zástupci zřizovatele ZŠ a MŠ Horní Maršov
předložen k projednání platový výměr ředitelky školy, který je přílohou zápisu.
RO schvaluje platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Horní Maršov reagující na zákonnou úpravu
tarifní složky mzdy, který je přílohou zápisu.

2. Dary, dotace, odměny – z rozpočtu obce / od jiných subjektů


Modelářský kroužek – pan Jan Heřman pořádal obec o podporu modelářského kroužku
fungujícího při místní ZŠ. RO se rozhodla poskytnout kroužku věcný dar v hodnotě do
20.000,- Kč, což odpovídá maximální částce, jakou má rada v kompetenci.
RO schvaluje poskytnout věcný dar modelářskému kroužku (tzn. vybavení pro
modelářskou činnost) v hodnotě do 20.000,- Kč.



Žádost o poskytnutí peněžitého daru – Myslivecké sdružení Rýchory požádalo obec o
poskytnutí peněžitého daru na činnost spolku v roce 2019 ve výši 20.000,- Kč.
RO schvaluje poskytnout peněžitý dar Mysliveckému spolku Rýchory (IČ: 64201449) na
jeho činnost v roce 2019 ve výši do 20.000,- Kč.



Žádost o poskytnutí daru do tomboly plesu SOVK – jako každoročně je pořádán ples
Svazku obcí Východní Krkonoše, do kterého každá členská obec věnuje věcný dar
v hodnotě 5.000,- Kč jako cenu do tomboly.
RO schvaluje poskytnout věcný dar v hodnotě 5.000,- Kč jako cenu do tomboly na plese
Svazku obcí Východní Krkonoše, konaném v Žacléři dne 25. 1. 2019.

3. Různé


Vlajka pro Tibet 2019 – RO projednala žádost o připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“, která proběhne dne 10. 3. 2019. Kampaň obec podpoří vyvěšením
tibetské vlajky v tomto termínu.
RO schvaluje připojení se obce ke kampani „Vlajka pro Tibet“ pro rok 2019.



SEVER, vyúčtování dotace – radě obce bylo předloženo vyúčtování dotace na pořádání
akcí v roce 2018 v rámci veřejnoprávní smlouvy č. 1/2018. Ve vyúčtování nebyly shledány
závady a RO ho proto bere na vědomí.

Jednání Rady obce bylo ukončeno v 19.00 hodin
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