Horní Maršov

USNESENÍ
Č. 12/2010
Ze schůze rady obce Horní Maršov ze dne 23. 6. 2010
38/12/10
Rada obce schvaluje:
1) Program jednání.
2) Uzavření mandátní smlouvy s firmou Envicons s.r.o. na zpracování a
podání ţádosti o dotaci z OPŢP – Horní Maršov, protipovodňová opatření –
studie.
3) Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí a inţenýrskou činnost spojenou s vydáním příslušného
rozhodnutí se zhotovitelem projektové dokumentace na kanalizaci –
Ekologický rozvoj a výstavba, druţstvo.
4) Poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč SÚS Královéhradeckého
kraje umístění mostního provizoria místo retardérů v Temném Dole
(sdruţení investic SÚS, KRNAP, obec).
5) Cenu za ukládání směsného komunálního odpadu v očistném centru ve
výši 2,50 Kč/kg a cenu za smluvní přistoupení k systému tříděného
odpadu pro podnikatele ve výši 650,- Kč/rok.
6) Poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,- Kč Hradní společnosti
Aichelburg o. s. na úhradu nákladů na akci „Setkání potomků
krkonošské šlechty“
7) Dohodu o ukončení nájmu bytu v č. p. 242 s panem Leošem Cvejnem a
uzavření nájemní smlouvy na tentýţ byt s paní Šárkou Kolářovou
v rozsahu dle přiloţených smluv.
8) Opravu podlahy tělocvičny dle předloţené aktualizované nabídky.
39/12/10
Rada obce pověřuje
1) Starostu podpisem smlouvy s firmou Envicons s.r.o. na zpracování a
podání ţádosti o dotaci z OPŢP – Horní Maršov, protipovodňová opatření –
studie.
2) Starostu podpisem smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí a inţenýrskou činnost spojenou s vydáním
příslušného rozhodnutí se zhotovitelem – Ekologický rozvoj a výstavba,
druţstvo.
3) Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,Kč SÚS Královéhradeckého kraje.

4) Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,Kč Hradní společnosti Aichelburg o. s. na úhradu nákladů na akci
„Setkání potomků krkonošské šlechty“.
40/12/10
Rada obce ukládá
1) Starostovi zapracovat výdaj - dar ve výši 10 000,- Kč SÚS
Královéhradeckého kraje do nejbliţšího rozpočtového opatření.
2) Starostovi zapracovat výdaj na opravu podlahy tělocvičny dle předloţené
aktualizované nabídky do nejbliţšího rozpočtového opatření.

Jednání rady obce bylo ukončeno v 18.40 hodin.
Zápis z jednání byl vyhotoven dne 29. 6. 2010.
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