34. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 28. 3. 2012
Usnesení:
034/12/01

Rada projednala a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí a panem Ladislavem Novákem,
bytem Velká Čermná 51, 517 25 Čermná n. Orl. na úhradu nákladů za základní technickou
vybavenost pro pozemkovou parcelu č. 3131 v k.ú. Velká Čermná v celkové výši 32.500,- Kč
(kanalizace, asfaltová komunikace – 15.000,-; plynová přípojka – 5.000,- Kč; přípojka elektro:
12.500,- Kč)
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

034/12/02

Rada projednala a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí a manžely Jiřím a Martinou
Loufkovými, bytem Velká Čermná 117, 517 25 Čermná n. Orl. na úhradu nákladů za základní
technickou vybavenost pro pozemkovou parcelu č. 3138 v k.ú. Velká Čermná v celkové výši
15.000,- Kč (kanalizace, asfaltová komunikace).
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

034/12/03

Rada projednala a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí a paní Jaroslavou Kubíkovou, bytem Velká Čermná 50, 517 25 Čermná n. Orl. na úhradu nákladů za základní technickou vybavenost pro pozemkovou parcelu č. 3141 v k.ú. Velká Čermná v celkové výši 32.500,- Kč
(kanalizace, asfaltová komunikace – 15.000,-; plynová přípojka – 5.000,- Kč; přípojka elektro:
12.500,- Kč).
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

034/12/04

Rada projednala a souhlasí se Smlouvou o organizaci a výkonu veřejné služby, uzavřenou
mezi obcí na jedné straně a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, zastoupenou Mgr. Martinem Horákem, ředitelem krajské pobočky v HK, na základě pověření ze dne 9.
12. 2012.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

034/12/05

Rada projednala žádost pana Jaroslava Sejkory, Velká Čermná 36, o prodej části pozemku
p.č. 27/6 v k.ú. Velká Čermná, výměře 13,2m2. Souhlasí s odprodejem a bude doporučovat
zastupitelstvu schválit odprodej za částku 50,- Kč/m2. Záměr o odprodej byl vyvěšen.
Starostovi se ukládá předložit žádost na nejbližším zasedání zastupitelstva.

034/12/06

Rada projednala dopis pana Ing. Josefa Starého, Lesní 56, Cheb ve věci bezúplatného převodu jedné poloviny nemovitosti – orné půdy č. parc. 3280 zapsané na listu vlastnictví LV č. 453
v katastrálním území Velká Čermná nad Orlicí a dále jedné poloviny nemovitosti a to orné
půdy č. parc. 125/17 zapsané na listu vlastnictví LV 489 v katastrálním území Velká Čermná
nad Orlicí. Podmínkou je, že veškeré finanční náklady spojené s převodem půjdou na vrub
obce. Rada s touto nabídkou souhlasí a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Starostovi se ukládá předložit žádost na nejbližším zasedání zastupitelstva.

034/12/07

Rada projednala a souhlasí s žádostí Společenství vlastníků bytových jednotek Malá Čermná
čp. 102 a 109 ve věci zaslání mimořádné jednorázové úhrady za právní služby související se
vznikem společenství a za pojištění budovy čp. 102 a 109 včetně dřevníků ve výši 3.500,- Kč,
dále pak ve věci zasílání pravidelných měsíčních záloh na fond oprav a poskytování služeb
s platností od 1. dubna 2012 dle rozpisu na bytovou jednotku č. 109/3, která je ve vlastnictví
obce.
Starostovi se ukládá zajistit úhradu plateb.

034/12/08

Rada projednala zápis Komise stavební a územního plánování ze dne 7. března 2012 (součást
zápisu). Předseda komise navrhl odměny členům komise, mimo členy zastupitelstva, ve výši
500,- Kč za rok 2011 (podoba dárkových balíčků). Dále žádá po radě vymezení náplně práce
komise.
Radním se ukládá předložit náplň práce pro Komisi stavební a územního plánování na příštím zasedání rady, starostovi se ukládá předložit žádost o schválení odměn pro nečleny zastupitelstva obce.

