17. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 4.7.2011
Usnesení:
017/11/01

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 9 (dotace Královéhradeckého kraje na
úhradu úroků z úvěru ve výši 91 100,- Kč) a rozpočtové opatření č. 10 (dotace z Úřadu práce
na veřejně prospěšné práce ve výši 42 880,- Kč)

017/11/02

Rada projednala a souhlasí se smlouvou o úhradě neinvestičních nákladů na povinnou školní
docházku mezi obcí a městem Holice. Povinnou školní docházku plní v holicích na ZŠ Holubova 1 žákyně z obce. Úhrada na rok 2011 činí 5.200,- Kč.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

017/11/03

Rada projednala a nesouhlasí s žádostí MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. ohledně smluvního prodloužení návratného finančního příspěvku, s návrhem termínu 15.11.2011. Rada nadále trvá na
původním termínu 30.8.2011.
Starostovi ukládá informovat MAS NAD ORLICÍ, o.p.s.

017/11/04

Rada projednala organizaci 1. čermenského minifestivalu, který se bude konat v sobotu 23.
července 2011 od 16:00 do 03:00 a rozhodla převzít nad tímto festivalem záštitu. Rozhodla o
vstupném ve výši 100,- Kč. Na festivalu vystoupí 8 kapel za úhradu 1.000,- Kč za jedno vystoupení (celkem 8.000,- Kč).
Komisi kulturně školské se ukládá zajistit pořadatelskou službu, starostovi se ukládá
oznámit konání festivalu na OSA.

017/11/05

Rada projednala a souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemen mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemcích p.p.č. 276/16, p.p.č. 3129. p.p.č. 3135/1, p.p.č. 3137 a p.p.č.
3142 na LV č. 10001, za dohodnutou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.200,- Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

017/11/06

Rada projednala a souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11.108 mezi obcí a firmou
KERSON spol. s r.o., kde se mění nejvýše přípustná cena v celkové výši 2.715.763,- Kč včetně
DPH a mění se doba plnění na výměny oken a vnitřních prací – 31.08.2011 a předání a převzetí dokončeného díla vč. všech dokladů na 15.9.2011.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku.

017/11/07

Rada projednala a souhlasí se smlouvou o dílo č. 11.121 mezi obcí a firmou KERSON spol.
s r.o. pro zajištění kompletní dodávky stavy: „Oprava střech ZŠ Čermná nad Orlicí“ za celkovou nejvyšší přípustnou cenu ve výši 472.983,- Kč, s dobou předání a převzetí dokončeného
díla včetně všech dokladu do 15.9.2011.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

017/11/08

Rada projednala dopis Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ve věci hospodaření
na pozemcích 41/6, 41/10, 44/1, 44/2, 45/1, 45/4, 45/6, 717/2, 717/3, 717/4, 717/5, 22/29
v k.ú. Malá Čermná a pozemku p.č. 3191 v k.ú. Velká Čermná – tyto pozemky byly prohlášeny pro rezort Ministerstva obrany za trvale nepotřebné (pozemky na sportovišti a cvičiště ve
Velké Čermné).
Starostovi se ukládá zaslat žádost VUS Pardubice o bezúplatný převod výše zmíněných pozemků.

