Horní Maršov

USNESENÍ
Č. 10/2010
Ze schůze rady obce Horní Maršov ze dne 26. 5. 2010
31/10/10
Rada obce schvaluje:
1) Program jednání.
2) Zřízení věcného břemene na p. p. č. 167 a st. p. č. 54, oba v k. ú. Dolní
Lysečiny, za účelem vedení přípojky NN.
3) Schvaluje vybudování teplovodní přípojky k RD Horská č. p. 201, přes p.
p. č. 520/2 v k. ú. Horní Maršov, který je ve vlastnictví obce. Podmínky
zřízení věcného břemene budou součástí dalších jednání.
4) Dodatek ke smlouvě o dílo „Územní plán Obce Horní Maršov“ – v příloze
zápisu.
5) Dopracování dokumentace na úpravy objektu dílen u ZŠ do úrovně
dokumentace pro stavební povolení.
6) Smlouvu s p. J. Čillikovou o splátkovém kalendáři (v příloze zápisu).
7) Ukončení nájemní smlouvy na byt Malá ulička 89 (v budově ZŠ) ke dni
30. 6. 2010.
8) Poskytnutí finančního daru pro MO ČRS Horní Maršov ve výši 5.000,- Kč
9) Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. p. č. 500/2 v k. ú.
Horní Maršov o výměře 300 m2.
10) Zveřejnění záměru pronajmout část p. p. č. 73/3 v k. ú. Horní Maršov
o výměře 300 m2.
32/10/10
Rada obce doporučuje:
1) Zastupitelstvu obce Horní Maršov schválit prodej pozemku p. p. č. 35 v k.
ú. Dolní Lysečiny za cenu 250,- Kč/ m2.

33/10/10
Rada obce pověřuje
1) Starostu podpisem smlouvy na zřízení věcného břemene na p. p. č. 167 a
st. p. č. 54, oba v k. ú. Dolní Lysečiny, za účelem vedení přípojky NN.
2) Starostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo „Územní plán Obce Horní
Maršov“ – v příloze zápisu.
3) Starostu podpisem smlouvy s p. J. Čillikovou o splátkovém kalendáři (v
příloze zápisu).
34/10/10
Rada obce ukládá
1) Starostovi zajištění nabídky od zpracovatelů studie na dopracování
dalšího stupně projektové dokumentace na úpravy objektu dílen u ZŠ.

Jednání rady obce bylo ukončeno v 18.50 hodin.
Zápis z jednání byl vyhotoven dne 2. 6. 2010.

Ing. Pavel Mrázek
starosta obce

Ing. Miloslav Klimeš
místostarosta

