Horní Maršov

USNESENÍ
Č. 11/2010
Ze schůze rady obce Horní Maršov ze dne 9. 6. 2010
35/11/10
Rada obce schvaluje:
1) Program jednání.
2) Uzavření nájemní smlouvy na byt 1+3 o velikosti 79,26 m2 na adrese
Třída Josefa II. č. p. 39 na dobu určitou (podle zveřejněného znění
nabídky) s paní Marcelou Morongovou.
3) Uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci stoupaček a odpadů s firmou
Milan Maxa dle předložené nabídky.
4) Uzavření smluv podle prioritních akcí na opravy cest a chodníků do výše
prostředků v rozpočtu.
5) Připojení RD Horská č. p. 201 přes pozemek p. p. č. 520/2 v k. ú. Horní
Maršov, který je v majetku obce, dále schvaluje uzavření „Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ za jednorázovou úhradu
1000,- Kč .
6) Návrh „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
IE-12-2003426/2 s tím, že požaduje finanční náhradu ve výši 10 000,- Kč
a dále požaduje vypustit čl. IV, odst. 2. návrhu smlouvy.
7) Opravu WC v budově MŠ v celkových nákladech cca 20 000,- Kč.
8) Smlouvu s firmou Elektrowin týkající se zpětného odběru elektrozařízení.
9) Zveřejnění záměru prodat p. p. č. 35 v k. ú. Dolní Lysečiny.
10) Zveřejnění záměru pronajmout st. p. č. 54 v k. ú. Dolní Lysečiny.
11) Provedení opravy podlahy tělocvičny v nejnutnějším rozsahu.
36/11/10
Rada obce pověřuje
1) Starostu podpisem nájemní smlouvy na byt 1+3 o velikosti 79,26 m2 na
adrese Třída Josefa II. č. p. 39 na dobu určitou (podle zveřejněného znění
nabídky) s paní Marcelou Morongovou.
2) Starostu podpisem smlouvy o dílo na rekonstrukci stoupaček a odpadů
s firmou Milan Maxa dle předložené nabídky.
3) Starostu podpisem smluv podle prioritních akcí na opravy cest a
chodníků do výše prostředků v rozpočtu.
4) Starostu podpisem uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene“ ve věci připojení RD Horská č. p. 201 přes pozemek p.
p. č. 520/2 v k. ú. Horní Maršov, který je v majetku obce.
5) Starostu podpisem „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IE-12-2003426/2 s tím, že požaduje finanční

náhradu ve výši 10 000,- Kč a dále požaduje vypustit čl. IV, odst. 2.
návrhu smlouvy.
6) Starostu podpisem smlouvy s firmou Elektrowin týkající se zpětného
odběru elektrozařízení.
7) Starostu jednáním s firmou Envicons v intencích varianty č. 2 nabídky
s tím, že na příští zasedání bude připraven návrh smlouvy.
37/11/10
Rada obce ukládá
1) Starostovi zapracovat výdaj na opravu WC v budově MŠ v celkových
nákladech cca 20 000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření.
2) Starostovi zapracovat výdaj na provedení opravy podlahy tělocvičny
v nejnutnějším rozsahu nejbližšího rozpočtového opatření.

Jednání rady obce bylo ukončeno v 18.40 hodin.
Zápis z jednání byl vyhotoven dne 15. 6. 2010.

Ing. Pavel Mrázek
starosta obce

Ing. Miloslav Klimeš
místostarosta

