23. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 26. 10. 2011
Usnesení:
023/11/01

Rada projednala složení inventárních komisí obce Čermná nad Orlicí na rok 2011. Složení
komisí je součástí zápisu. Zároveň schválila harmonogram prací spojených s přípravou a
průběhem fyzických inventarizací.
Předsedovi komise majetkové rada ukládá svolat jednotlivé dílčí inventarizační komise,
hlavní inventarizační komisi a zahájit inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2011.

023/11/02

Rada projednala a schválila smlouvu o výpůjčce mezi obcí a Správou silnic
Královéhradeckého kraje ve věci Výsadby listnatých stromů a keřů v obci Čermná nad Orlicí.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

023/11/03

Rada projednala a souhlasí se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ve věci sjednání podmínek
uložení věcného břemene k vytvoření nové kabelové přípojky nn v délce 63m. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně ve výši 10.000,- Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

023/11/04

Rada projednala dopis Vojenské ubytovací a stavení správy Pardubice ve věci bezúplatného
převodu objektu Čistící stanice Čermná nad Orlicí na obec. Rada rozhodla oslovit VUSS, zda
s tímto převodem budou dotčeny i příslušné pozemky a budou také bezúplatně převedeny
na obec.
Rada uložila starostovi obce projednat převod a informovat radu na nejbližším zasedání
rady obce.

023/11/05

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 20 (dotace na VPP z Úřadu práce Rychnov
nad Kněžnou) a rozpočtové opatření č. 21 (přesuny mezi paragrafy a položkami). Obě
opatření jsou součást zápisu.

023/11/06

Rada projednala a schválila Dohodu o narovnání uzavřenou mezi obcí a paní Renatou
Bubnovou (kadeřnictví), kdy předmětem dohody je vypořádání pohledávky na zaplacení
paušální částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 8.500,- Kč včetně DPH a za
spotřebovanou vodu ve výši 1.500,- Kč včetně DPH – celkem 10.000,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním dohody.

023/11/07

Rada projednala a souhlasí s dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě čj. 3/98 ze dne 2. 12. 1998
uzavřenou mezi obcí a paní Renatou Bubnovou (kadeřnictví) ve věci změny článku IV.
Platební podmínky – za užívání místnosti: 2.400,- Kč včetně DPH, paušální poplatek za vodu a
el. energii: 3.800,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku k nájemní smlouvě.

023/11/08

Rada projednala a souhlasí s dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě čj. 2/98 ze dne 2. 12. 1998
uzavřenou mezi obcí a MUDr. Jaroslavem Čepelkou Týniště nad Orlicí ve věci změny článku
IV. Platební podmínky – nově se stanoví, že platba za užívání pronajatých prostor bude
hrazena na základě fakturace pronajímatele do 30. 6. 2011, částka za pronájem včetně
paušálu za spotřebu vody a el. energie včetně DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku k nájemní smlouvě.

023/11/09

Rada projednala a souhlasí s nabídkou firmy 3G. Garden s.r.o. Zahrady Hlinsko na výsadbu
stromů v části obce Velká Čermná mezi mosty v celkové výši 89.091,60 s DPH.

Místostarostovi se ukládá oslovit firmu 3G. Garden s.r.o., aby předložila návrh smlouvy o
dílo a tento návrh předložit na nejbližším zasedání rady obce.
023/11/10

Rada projednala a schválila Vnitroorganizační směrnice k zajištění účetnictví účetní jednotky
pod evidenčním číslem 2011/1 s platností od 1. listopadu 2011.

023/11/11

Rada souhlasí s mimořádnou odměnou řediteli Masarykovy základní a mateřské školy
Čermná nad Orlicí ve výši 5.200,- Kč k měsíci listopadu, s ohledem na zajištění prací
spojených s rekonstrukcí ZŠ.
Starostovi se ukládá informovat ředitele školy.

023/11/12

Rada projednala a souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi obcí a
slečnou Špulákovou čp. 109 ve věci prodeje bytové jednotky č. 109/1 v budově čp. 102 za
účelem získání úvěru ke koupi tohoto bytu za cenu: 258.954,- Kč. Dále pak mezi obcí a
slečnou Mášovou čp. 102 ve věci prodeje bytové jednotky č. 102/2 v budově čp. 102 za
účelem získání úvěru ke koupi tohoto bytu za cenu: 258.648,- Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním smluv.

023/11/13

Rada se seznámila s možností prodeje nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s.
ve vlastnictví obce za cenu 400,- Kč za jednu akcii, tj. za 752ks celkem 300.800,- Kč.
Rada nesouhlasí s odprodejem akcií.

023/11/14

Rada projednala žádost manželů Petrášových z VČ čp. 68 na odprodej pozemku p.č. 279/3
v k.ú. Velká Čermná z majetku obce za cenu 25,- Kč/m2.
Starostovi se ukládá předložit záměr na nejbližším jednání zastupitelstva obce.

023/11/15

Na základě zvýšené kriminality v obci rada rozhodla ponechat rozsvícené pouliční osvětlení
po celou noc a oslovit bezpečnostní agenturu, která by dohlédla na pořádek v obci.
Starostovi obce rada ukládá zajistit zapnutí pouličního osvětlení po celou noc. Radnímu
Pavlu Rakovi oslovit bezpečnostní agenturu.

