37. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 9. 5. 2012
Usnesení:
037/12/01

Rada se seznámila a vzala na vědomí dopis Města Borohrádek ve věci částečné úhrady neinvestičních nákladů na žáky základních škol. Dle výpočtu na rok 2012 činí příspěvek na jednoho žáka 5.800,- Kč. Z naší obce na II. stupeň základního vzdělávání dochází 19 žáků, celkem
tedy příspěvek na neinvestiční náklady na žáky z naší obce činí 110.200,- Kč.
Starostovi se ukládá zajistit proplacení neinvestičních nákladů na žáky z naší obce docházející do ZŠ v Borohrádku. T: 30. 6. 2012

037/12/02

Rada projednala a souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 3 – Příspěvek na žáky ZŠ ze dne 31.
5. 2012 – ve výši 110.200,- Kč.

037/12/03

Rada upravila složení výběrové komise, kterou ustanovila svým usnesením č.: 036/12/01, tak
že z této komise vyčlenila starostu obce, který jako statutární zástupce obce (zadavatel) nemůže být členem této komise. Nová výběrová komise je tedy ve složení: Mgr. David Joska,
Pavel Rak, Lenka Andrlíková, Rudolf Rous, Ladislav Novák a Mgr. Jiří Němec. Jako termín otevírání obálek s nabídkami jednotlivých firem rada stanovila středu 30. května 2012 v 17:00
hodin.
Starostovi obce rada ukládá svolat výběrovou komisi na středu 30. května 2012 v 17:00 a
obeslat přihlášené firmy doporučeným dopisem, kterým budou firmy o tomto termínu informovány. T: ihned

037/12/04

Rada projednala smlouvu o dílo mezi obcí a Envipartner, s.r.o. Brno ve věci podání žádosti o
dotaci a následně s realizací projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce Čermná nad
Orlicí“ v rámci OP ŽP. Rada s touto smlouvou souhlasí, za předpokladu, že bude vypuštěn
bod VII. rozhodčí doložka. Obec se touto smlouvou zavazuje zhotoviteli zaplatit odměnu za
zhotovení předmětu smlouvu vy výši 80.000,- Kč bez DPH, kdy celá částka je rozdělena dle
smlouvy do pěti položek, které budou propláceny na základě vyhotovených prací a vystavených faktur.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy o díla a rada starostovi ukládá prověřit možnost
využití stávajících bytových přijímačů. T: 23. 5. 2012

037/12/05

Rada se zabývala problémem souvisejícím prominutím poplatku za TKO. Poplatek nelze dle
nové legislativy prominout, od poplatku lze pouze osvobodit, což musí být uvedeno v obecně
závazné vyhlášce.
Předsedkyni finančního výboru rada ukládá předložit novou obecně závaznou vyhlášku o
Svozu a třídění tuhého komunálního odpadu, kde budou uvedeny důvody pro prominutí
poplatku za TKO. T: 30. 6. 2012

037/12/06

Rada projednala žádost o pronájem zemědělského pozemku v katastrálním území velká
Čermná, parcelní číslo 3209 (výměra 31.871m2). Rozhodla na základě této žádosti vyvěsit
záměr o pronájem tohoto pozemku, kdy pozemek bude pronajmut pouze do doby, než na
tomto pozemku začne výstavba ČOV. Zároveň rada uložila starostovi a předsedovi majetkové
komise vyvěsit záměr na pronájem či odprodej ostatních pozemků v majetku obce.
Starostovi a předsedovi komise majetkové rada ukládá vyvěsit záměr o prodej či pronájem
pozemků v majetku obce. T: 30. 5. 2012

037/12/07

Rada projednala žádost pana Josefa Nedvídka, Velká Čermná 91 ve věci směny pozemku.
Pan Nedvídek žádá o směnu pozemku č. 3046 (orná půda) v k.ú. Malá Čermná o výměře

418m2 (ve vlastnictví pana Nedvídka) za pozemek č. 448/15 (orná půda) o výměře 263m2,
který je ve vlastnictví obce. Pan Nedvídek nepožaduje finanční vyrovnání za rozdíl ve výměře
mezi uvedenými pozemky (cca 155m2).
Starostovi se ukládá předložit žádost na nejbližším jednání zastupitelstva. T: 30. 6. 2012.

