19. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 31. 8. 2011
Usnesení:
019/11/01

Rada projednala a schválila rozpočtová opatření č.: 11 – dotace na VPP z ÚP Rychnov nad
Kněžnou – součást zápisu, 12 – příspěvek na žáka ZŠ Holice – schváleno radou – součást
zápisu, 13 – přesun mezi jednotlivými paragrafy – vyrovnání rozpočtu – součást zápisu, 14 –
dotace z PRV ČR – Investice do lesů

019/11/02

Rada projednala e-mail paní Věry Rybové, místostarostky města Choceň ve věci úhrady
neinvestičních nákladů na žáky navštěvující základní školy zřizované městem Choceň.
Náklady se pohybují ve výši 4.000,- Kč na jednoho žáka. V současné době školu zřizovanou
městem Choceň navštěvuje jeden žák z naší obce.
Předsedkyni FV rada ukládá zapracovat částku 4.000,- Kč do rozpočtu na rok 2012.

019/11/03

Rada projednala e-mail pan Tomáše Požára z MV ČR ve věci propagace zřízení jednotné
protikorupční linky 199 mezi širokou veřejností, zaměstnanci veřejné správy i samosprávy.
Místostarostovi rada ukládá zabývat se předloženým materiálem a radu informovat o
závěrech z tohoto materiálu vyplývajících.

019/11/04

Rada se zabývala odpovědí společnosti OREDO na připomínku vznesenou prostřednictvím
DSO Tichá Orlice, týkající se dopravní obslužnosti na trati 020 v úseku Týniště nad Orlicí –
Choceň.
Rada vzala odpověď na vědomí a uložila starostovi a místostarostovi projednat celou
záležitost na jednání DSO Tichá Orlice, v případě, že by nedošlo k vyhovění naší žádosti,
znovu požádat společnost OREDO o úpravu jízdních řádů na rok 2011-12.

019/11/05

Rada projednala a schválila rozpočtový výhled obce pro rok 2010-15.

019/11/06

Rada projednala a souhlasí se smlouvou mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, o zřízení
věcného břemene na pozemku p.p.č. 331/22 pro vybudování přípojky nízkého napětí za
úplatu ve výši 2.000,- Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

019/11/07

Rada projednala a souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11.121 uzavřené mezi obcí a
společností KERSON spol. s r.o. ve věci Rekonstrukce střech ZŠ Čermná nad Orlicí. Dodatkem
se navyšuje cena díla o 4.167,- Kč bez DPH na celkovou částku 398.319,- Kč bez DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku ke smlouvě.

019/11/08

Rada projednala a schválila smlouvu mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín o
připojení odběrného místa zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 4120711398 –
připojení ČOV u bytovek v Malé Čermné. Cena za připojení je smlouvou stanovena na částku
5.000,- Kč.
Starostovi se pověřuje podepsáním smlouvy a předsedkyni FV rada ukládá zapracovat
částku 5.000,- Kč do rozpočtu obce.

019/11/09

Rada projednala a schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. Distribuce pro připojení sociálních bytů v
bývalém objektu ubytovny společnosti Danubia. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemcích
p.č. 167 a 237/1. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene je smlouvou dohodnuta na
částku 1.000,- Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí.

019/11/10

Rada projednala a schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. května 2011 mezi
obcí a panem Alešem Matějusem, Číčová ve věci navýšení původní ceny 27.288,- Kč na
částku 32.344,- Kč. Cena se navyšuje na základě víceprací (nalepení PVC lemovky v knihovně
a v čekárně u lékaře, dřevěná opěrka v čekárně u lékaře). Dále se mění termín dokončení díla
z 6. 7. 2011 na 4. 9. 2011
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku.

019/11/11

Rada projednala a souhlasí s výzvou k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace na
Zajištění poradenských služeb na realizaci výstavby Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí na
základě žádosti o dotaci v rámci OPŽP. Rada souhlasí se zahájením výběrového řízení,
souhlasí s výběrovou komisí ve složení: Mgr. David JOSKA (místostarosta obce), Pavel RAK
(radní) a Lenka ANDRLÍKOVÁ (radní). Dále rada rozhodla oslovit 5 firem – Regionální
poradenská agentura, s.r.o (Mgr. Petr Kolář, Starobrněnská 20, 602 00 Brno 2), BKN, spol.
s r.o. (Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto), Ratifico, s.r.o (Martin Kučný, Na Rokoskou
2361/2a, 182 00 Praha 82), Developer CZ, s.r.o. (Petr Jirkův, Fibichova 1339/14, 460 01
Liberec 1) a Dotační a realitní kancelář (Ing. Tomáš Ruprich, Československé armády 954/7,
500 03 Hradec Králové 3).
Místostarostovi rada ukládá zveřejnit výzvu na internetových stránkách obce, starostovi
na úředních deskách. Starostovi se ukládá zaslat výzvu vybraným pěti firmám.

019/11/12

Rada projednala a souhlasí s nabídkami na darování lesních pozemků obci od pana Mgr.
Karla Honla, od paní Jaroslavy Janků a od pana Rudolfa Nováka.
Starostovi se ukládá předložit darování pozemků na nejbližším zasedání zastupitelstva ke
schválení.

019/11/13

Rada projednala a rozhodla zveřejnit záměr obce odprodat pozemky pro výstavbu garáží a
vybudování zahrádek v Malé Čermné na pozemcích p.č.: 454/13-454/16, 448/5 – 448/15 a
460/7 – 460/10. Doporučuje zastupitelstvu ke schválení cenu 70,- Kč za m2.
Starostovi se ukládá předložit záměr na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

019/11/14

Dále projednala a schválila odprodej traktoru Bělorus z majetku obce a doporučuje
zastupitelstvu traktor odprodat panu Martinu Bekovi z Albrechtic, jedinému zájemci, za cenu
22.000,- Kč.
Starostovi se ukládá předložit odprodej traktoru na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce.

019/11/15

Rada projednala a rozhodla zveřejnit záměr obce odprodat pozemek číslo 452/117 v k.ú.
Malá Čermná a doporučuje zastupitelstvu tento pozemek odprodat za cenu 70,- Kč za m2,
s podmínkou, že budoucí vlastník umožní obci vybudovat parkoviště na přilehlém pozemku
p.č. 452/7.
Starostovi se ukládá předložit záměr na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

019/11/16

Rada projednala a vyslovila souhlas s žádostí paní Fajfrové z Velké Čermné na osvobození
poplatku za TKO pro vnuka Petra Fajfra, zároveň zamítla žádost o slevu za placení TKO paní
Květě Sauerové z Litomyšle.
Starostovi obce se ukládá odpovědět na žádosti paní Fajfrové a paní Sauerové.

019/11/17

Rada projednala a souhlasí s nabídkou společnosti PRO Consulting s.r.o. Hradec Králové na
zabezpečení revize a vyčištění komínů v obci.
Starostovi se ukládá projednat s uvedenou firmou zabezpečení provedení revize a
vyčištění komínů v druhé polovině září roku 2011.

019/11/18

Rada byla místostarostou informována o problémech psího útulku Lukavice s nedostatkem
krmiva pro psi a rozhodla nakoupit psí granule pro tento útulek do částky 2.000,- Kč.
Starostovi se ukládá zajistit nákup a odvoz granulí do psího útulku.

