41. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 4. 7. 2012
Usnesení:
041/12/01

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 6 – Příspěvek na žáka ZŠ Holice – ve výši
5.400,- Kč.

041/12/02

Rada projednala a schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku: „Revitalizace bývalé
ubytovny na sociální byty, Čermná nad Orlicí“, s tím pověřila společnost BKN, spol. s r.o. Vysoké Mýto, zastoupenou Ing. Pavlem Králem (jednatel společnosti) podpisem zadávací dokumentace a jejím vyhlášením.
Starostovi a místostarostovi se ukládá zveřejnit zadávací dokumentaci obvyklým způsobem.

041/12/03

Rada projednala a schválila smlouvu o dílo na akci: „Revitalizace bývalé ubytovny na sociální
byty, Čermná nad Orlicí“, která bude uzavřena mezi obcí a dodavatelem díla, který vzejde
z výběrového řízení. Smlouva bude přílohou zadávací dokumentace.

041/12/04

Rada projednala a schválila Mandátní smlouvu č. 324/2012 na Technický dozor investora pro
akci „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“, která je uzavřena podle §566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb. v platném znění. Smlouva je uzavřena mezí obcí a firmou DEVELOPER CZ s.r.o. Liberec, zastoupenou Ing. Petrem Jirkův, jednatelem společnosti.
Smlouva je uzavřena na celkovou částku 389.577,60 Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

041/12/05

Rada projednala a souhlasí s Dodatkem č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 3.10.2011 uzavřené
mezi obcí a společností Ratifico s.r.o., Praha 8. Předmětem dodatku je zajištění kompletního
servisu a organizaci zadávacího řízení k veřejné zakázce na poskytovatele úvěru obci ve výši
10.000.000 Kč bez DPH pro akci Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí. Za tento úkon náleží
firmě Ratifico odměna ve výši 25.000,- Kč bez DPH. S tímto rada projednala a schválila plnou
moc panu Martinu Kučnému, jednateli firmy Ratifico k zajištění výběrového řízení na poskytovatele úvěru k dofinancování výstavby kanalizace a ČOV v obci.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku a plné moci pro pana Kučného.

041/12/06

Rada byla starostou obce informována o společné prohlídce železničního přejezdu a přilehlé
komunikace směrem k vojenské posádce.
Starostovi se ukládá zabezpečit chybějící dopravní značení k přejezdu směrem k vojenské
posádce.

041/12/07

Rada projednala žádost ředitele Masarykovy ZŠ a MŠ Čermná nad Orlicí a souhlasí se zvýšením nejvyššího počtu žáků školní družiny, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a
mateřská škola, Čermná nad Orlicí, z 25 na 30 žáků s účinností od 1. 9. 2012 v rejstříku škol a
školských zařízení a s podáním žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení.
Starosta se pověřuje vyrozumět ředitele školy se souhlasným stanoviskem.

041/12/08

Rada projednala a souhlasí se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu – pro akci: IV-12-2010656/03 – Velká Čermná, p.č.
3165/2, Kohoutek – kvNN. Jedná se o věcné břemeno na pozemku parc. č. 3174, v k.ú. Velká
Čermná. Předpokládaný rozsah dotčení pozemku činí 6,7m2. Obci za uložení věcného břemene činí jednorázová náhrada ve výši 1.100,- Kč včetně DPH.

Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.
041/12/09

Rada projednala seznam obecních pozemků k pronájmu předložených Komisí majetkovou a
rozhodla o jejich pronájmu. Rozhodla vyhovět žádosti pana Petra Formánka na pronájem
pozemku č. 3238 v k.ú. Malá Čermná.
Starostovi se ukládá oslovit společnost EKO modus na předložení smlouvy o pronájmu na
pozemky, na kterých chce hospodařit. Dále uložila starostovi předložit smlouvu o pronájem pozemku p.č. 3238 s panem Petrem Formánkem.

