44. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 5. 9. 2012
Usnesení:
044/12/01

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 9 – dotace od ÚP RK na VPP za 7/2012 ze
dne 30. 9. 2012. Rozpočtové opatření je součástí zápisu.

044/12/02

Rada projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín ve věci převodu trafostanice
69 umístěné na parcele st. 110 v k.ú. Velká Čermná z majetku obce do vlastnictví společnosti
ČEZ, a.s. Rada vzala tuto žádost pouze jako informaci, o dalším postupu rozhodne na příštím
zasedání rady.
Starostovi se ukládá oslovit Katastr nemovitostí a zjistit způsob nabytí TS do majetku obce.
T: 19. 09. 2012

044/12/03

Rada projednala oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou ve věci oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí. V tomto oznámení katastrální úřad opravil na listu vlastnictví LV 10001 vlastnické právo
pro Obec Čermná nad Orlicí, kde odepsal parcelu katastru nemovitostí KN 237/6, kde tuto
parcelu zapsal na list vlastnictví LV 712 – vlastnické právo pro Annu Koťánovou, a to dle rozhodnutí okresního pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou č.j. PÚ 1557/97-3721KN ze
dne 30.5.1997.
Rada vzala oznámení na vědomí s tím, že ukládá starostovi, účetní a majetkové komisi vyřadit z majetku obce pozemek 237/6 v k.ú. Malá Čermná a provést v účetních operacích
obce.

044/12/04

Rada projednala dopis KÚ KHK ve věci Účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2012.
Starostovi se ukládá připravit podklady pro uzavření smlouvy s KHK ohledně poskytnutí
neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí.

044/12/05

Rada projednala smlouvu se společností LBtech Litomyšl a.s. na realizaci „Kanalizace a ČOV
Čermná nad Orlicí“ a doporučuje tuto smlouvu zastupitelstvu ke schválení.
Starostovi se ukládá předložit smlouvu na mimořádném zasedání zastupitelstva svolaného
na pátek 14. září 2012.

044/12/06

Rada projednala a schválila Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek o veřejných zakázkách
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Revitalizace bývalé ubytovny na sociální byty, Čermná nad Orlicí
Starosta se pověřuje podepsáním Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

044/12/07

Rada projednala a schválila žádost společnosti Geodézie Česká Třebová, s.r.o. ve věci podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín
na pozemky stavební p.č. 167, pozemková p.č. 237/1 a pozemková p.č. 452/3 dle GP 329936/2011 v k.ú. Malá Čermná nad Orlicí. Za uložení věcného břemene obci náleží finanční
náhrada ve výši 1.000,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o uležení věcného břemene.

044/12/08

Rada projednala a souhlasí s autorskou smlouvou uzavřenou mezi obcí a Divadlem Klauniky
Brno, kdy předmětem smlouvy je divadelní představení Don Quijote de la Acha, které se
v obci odehraje dne 16. září 2012 od 18:00 v areálu TJ v Malé Čermné. Cena za představení
činí 7.200,- Kč.

Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.
044/12/09

Rada projednala žádost paní Anny Staré a Pavly Brandejsové ve věci úmyslu připojení se
k žádosti Ing. J. Starého o bezúplatný převod jedné poloviny nemovitosti, orné půdy, č. parc.
3280 (zapsáno v LV 453) a jedné poloviny nemovitosti č. parc. 125/17 (zapsáno v LV 489)
v k.ú. Velká Čermná na obec Čermná nad Orlicí.
Starosta se pověřuje předložit žádost na nejbližším řádném zasedání zastupitelstva.

044/12/10

Rada projednala a souhlasí s žádostí pana Petro Pavelchaka, Restaurace „U Krtka“ ve věci
žádosti o bezplatném umístění směrového ukazatele na obecním pozemku p.č. 268/10 v k.ú.
Velká Čermná, kdy ukazatel bude umístěn cca 2-3m od pozemní komunikace č. 335/2.
Starostovi se ukládá informovat pana Pavelchaka o kladném rozhodnutí ve věci jeho žádosti.

044/12/11

Rada projednala Zprávu o prošetření stížnosti p. Františka Řeháka z Malé Čermné předloženou předsedou KŽP panem Zdeňkem Hemelíkem ze dne 17. srpna 2012. Předmětem sporu
je nepořádek a neudržovaný chov domácího zvířectva pana Šály.
Starostovi se ukládá oslovit pana Šálu k zjednání nápravy dle závěru Zprávy o prošetření
stížnosti.

