52. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 27. 12. 2012
Usnesení:
052/12/01

Rada projednala a odsouhlasila Zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce pod
názvem: Poskytnutí úvěru k zajištění spolufinancování projektu – „Revitalizace bývalé
ubytovny na sociální byty, Čermná nad Orlicí“, s tím že mezi parametry úvěru bude uvedena
pevná úroková sazba se splatností 20 let. Zároveň rozhodla o jmenování tříčlenné komise
pro otvírání obálek se třemi náhradníky a jmenování pětičlenné hodnotící komise s pěti
náhradníky.
Starostovi se ukládá zveřejnit zadávací dokumentaci a informovat zástupce společnosti
BKN Vysoké Mýto o rozhodnutí rady obce. T: ihned

052/12/02

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 22 (Dotace KK na volby prezidenta) a
rozpočtové opatření č. 23 (úpravy mezi paragrafy). Rozpočtová opatření jsou součástí zápisu.

052/12/03

Rada projednala a schválila Nájemní smlouvu – nájem nemovité věci mezi obcí a
Mysliveckým sdružením „ORLICE“, o.s. Borohrádek, zastoupené panem Radkem Loufkem.
Předmětem nájmu jsou pozemky p.p. číslo 3179, 3262, 3413 a st. parc. 118 o celkové
výměře 11.410m2 za celkové nájemné 1.170,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 5
let se začátkem nájmu od 1. 1. 2013.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. T: ihned

052/12/04

Rada projednala dopis z Katastrálního úřadu pro královéhradecký kraj ve věci převodu
majetku z obcí na stát a obráceně, s tím, že ukládá Majetkové komisi, aby prošli veškerý
majetek obce ve vztahu k nemovitostem např. pozemky, budovy – a v případě, že je někde
uveden NV (Národní výbor), požádat o převod na obec. T: 31. 3. 2013

052/12/05

Rada projednala a odsouhlasila žádost společnosti Mňuk Motokros Team, Vysoké Mýto ve
věci stanoviska obce k případnému využití pozemku p.č. 3191 v k.ú. Velká Čermná k účelům
tréninku reprezentantů ČAM v motokrose v měsících leden – březen 2013 (zimní příprava).
Souhlas se vydává pouze za předpokladu, že pozemek bude využit pouze v uvedených
měsících.
Starostovi se ukládá zaslat stanovisko obce společnosti Mňuk Motokros Team. T: ihned

052/12/06

Rada projednala a schválila Smlouvu o nájmu a poskytování služeb č. 12512941 uzavřenou
mezi obcí a společností Konica Minolta Business Solution Czech spol. s r.o., Brno.
Předmětem smlouvy je nájem a poskytování služeb kopírovacího stroje Bizhub C284
s příslušenstvím za cenu 6.000,- Kč bez DPH měsíčně a paušálem 3.000 černobílých a 1.000
barevných stran, cenou nad paušál 0,36 Kč/černobíle a 1,30 Kč/barevně – ceny bez DPH.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

052/12/07

Rada projednala a zamítla nabídku na organizaci výběrového řízení zpracovatele územně
plánovací dokumentace. Zároveň rada rozhodla oslovit Ing. Zemana, který zpracovával
současný územní plán, aby zaslal obci cenovou nabídku na vypracování nového plánu.
Starostovi se ukládá oslovit Ing. Zemana.

