35. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 11. 4. 2012
Usnesení:
035/12/01

Rada projednala a doporučuje zastupitelstvu ke schválení smlouvu č.
POV2012/403/KO/NEINV mezi obcí a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec králové ve věci poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
kraje na financování projektu s názvem: Poskytnutý úvěr od KB a.s., na plynofikaci obce
Čermná nad Orlicí z dotace v rámci Programu obnovy venkova – z dotačního titulu 4 – Dotace úroků z úvěru. Dotace je poskytnuta ve výši 81.500,- Kč – tj. 48,73% předpokládané výše
ročních splátek úroků z úvěru.
Starostovi se ukládá předložit smlouvu na nejbližším zasedání zastupitelstva.

035/12/02

Rada projednala a odsouhlasila doložku ve smlouvě mezi obcí a Českou pojišťovou, a.s. –
Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele, kde je doplněna část: V107 Veřejná služba.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy s doložkou.

035/12/03

Rada projednala a souhlasí s uzavřením budoucí kupní smlouvy mezi obcí a Petrem Voráčkem a Alenou Zedkovou, oba bytem Malá Čermná 109 – na koupi bytu č. 109/3 spolu
s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných částech domu a pozemcích za cenu
311.898,- Kč a stavební parcely č. 377 s budovou bez č.p./č.e. za částku 14.694,- Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním budoucí kupní smlouvy.

035/12/04

Rada projednala zápis z otvírání obálek a následně zápis z posouzení nabídek. Rada s tímto
vyslovila souhlas. Na základě zápisu rozhodla jako vítěze určit firmu Developer s.r.o., Liberec
s cenovou nabídkou 324.648,- Kč bez DPH. Zápis z otvírání obálek i zápis z posouzení nabídek
je součástí zápisu.
Starostovi a místostarostovi se ukládá zveřejnit zápisy z otvírání a posouzení nabídek na
technický dozor investora na úřední desce a internetových stránkách obce.

035/12/05

Rada projednala zahájení výběrového řízení na akci Rekonstrukce vnitřní kanalizace a vodovodní sítě v Masarykově základní a mateřské škole Čermná nad Orlicí.
Starostovi, místostarostovi a radnímu Pavlu Rakovi rada ukládá připravit výzvu
k výběrovému řízení. T: 09. května 2012.

