39. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 7. 6. 2012
Usnesení:
039/12/01

Rada projednala Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – a
doporučuje tuto vyhlášku ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Starostovi se ukládá předložit OZV č. 2/2012 na nejbližším jednání zastupitelstva obce. T:
30.6.2012

039/12/02

Rada projednala a souhlasí se smlouvou o dílo mezi obcí a panem Jiřím Loufkem, Velká
Čermná 117 ve věci „Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace včetně sociálního zařízení v budově Masarykovy základní a mateřské školy Čermná nad Orlicí čp. 140“ za cenu
458.444,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

039/12/03

Rada projednala zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení na akci: „Kanalizace a
ČOV Čermná nad Orlicí“ a vyslovila souhlas s podmínkami zadávacího řízení.
Starosta se pověřuje podepsáním zadávací dokumentace.

039/12/04

Rada projednala a souhlasí s návrhem smlouvy o dílo dle §536 a následujících zákona č.
513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – kdy předmětem díla je realizace akce: „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“.
Starostovi se ukládá tento návrh smlouvy zaslat spolu se zadávací dokumentací firmě Radifico, která obec v této akci zastupuje.

039/12/05

Rada projednala Oznámení o předběžných informacích zaslaných EU pro akci Revitalizace
bývalé ubytovny na sociální byty, Čermná nad Orlicí. Zároveň vyslovila souhlas s uveřejněním
těchto informací v ústředním věstníku EU. S tímto rada také schvaluje udělení Plné moci
k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy podle §157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a na zřízeném profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00274798. Plná moc se uděluje paní Ing. Adéle
Kytlicové, zaměstnankyni firmy BKN, spol. s r.o.
Starosta se pověřuje podepsáním plné moci pro Ing. Adélu Kytlicovou.

039/12/06

Rada projednala a schválila dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí mezi obcí na jedné straně a Petrem Voráčkem a Alenou Zedkovou na straně druhé. Dodatkem se pouze posouvá
lhůta k uzavření kupní smlouvy do 30.6.2012.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku.

039/12/07

Rada projednala a schválila Smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín. Věcné
břemeno bude zřízeno na pozemku p.č. 710/1 za účelem vybudování přípojky nn pro pozemek p.č. 310/1 (Andrlíková). Finanční náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 1.000,Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

039/12/08

Rada projednala a vzala na vědomí žádost společnosti ECO-modus s.r.o., Brno ve věci pronájmu pozemků v majetku obce.

Předsedovi Majetkové komise a starostovi obce se ukládá připravit na příští zasedání rady
návrh smlouvy o pronájmu pozemků, které společnost ECO-modus u vádí v žádosti. T:
20.6.2012
039/12/09

Rada projednala návrh na odprodej obchodního podílu AVE CZ Praha 10 s tím, že bude navrhovat usnesení pro jednání zastupitelstva obce u uvedené věci.
Starostovi se ukládá toto usnesení předložit na nejbližším jednání zastupitelstva obce.

