56. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 20. 2. 2013
Usnesení:
056/13/01

Rada projednala žádost SÚS, a.s. Královéhradeckého kraje ve věci vedení objížďky při
realizaci akce: „II/317 Borohrádek – Čermná nad Orlicí, 2. etapa“ v termínu uzavírky 8. dubna
až 11. srpna 2013 a rozhodla uzavřít pro nákladní dopravu úseky: Číčová – Krounka – Malá
Čermná – Borohrádek, Dolní Jelení – Malá Čermná – Borohrádek, Kostelecké Horky Smetana – Velká Čermná a Kostelec nad Orlicí – Velká Čermná – Borohrádek, vše přes Malou
Čermnou, s dodatkovou tabulí: mimo zásobování v místě.
Starosta se pověřuje zasláním vyjádření rady obce. T: ihned

056/13/02

Rada projednala a schválila převod hospodářského výsledku Masarykovy základní školy za
rok 2012 do rezervního fondu školy. Do rezervního fondu bude převedena částka: 10.665,60
Kč.
Starostovi se ukládá informovat ředitele školy o souhlasném stanovisku rady obce. T:
ihned

056/13/03

Rada projednala a odsouhlasila nájemní smlouvu uzavřenou mezi obcí a Ministerstvem
obrany ČR, zastoupeným Ing. Pavlem Jůnem, ředitelem VUSS Pardubcie, ve věci pronájmu
septiku a jímky (SO 501), kalového pole (SO 502), komunikace ostatní (SO 503), části
kanalizace SO 505 z VO 05-13-02 kasárna od hranice budovy č.p. 71 v části obce Malá
Čermná do čistící stanice a část pozemku parc. č. 45/1 o výměře 100m2 v k.ú. Malá Čermná
a část parc. č. 41/6 o výměře 100m2 v k.ú. Malá Čermná (ČOV na sportovišti). Nájemní
smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1. února 2013 do 31. prosince 2014 za cenu
4.800,- Kč ročně.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. T: ihned

056/13/04

Rada projednala a prozatím rozhodla neuzavírat nájemní smlouvu mezi obcí a společností
Lesy České republika, s.p. na pronájem pozemku p.p.č. 855 v k.ú. Malá Čermná (horní
hřiště). Rada navrhuje odprodej do vlastnictví obce.
Starosta se pověřuje jednáním s lesy ČR HK a s MZe ČR. T: ihned

056/13/05

Rada projednala a odsouhlasila dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 324/2012 Technický
dozor investora na Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí, uzavřený mezi obcí a společností
DEVELOPER CZ s.r.o., Liberec ve věci změny ceny prací vlivem navýšení DPH o 1%. Celková
cena díla se dodatkem upravuje na částku: 392.824,08 Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku. T: ihned

056/13/06

Rada projednala zprávu o provedené inventarizaci předloženou předsedou Majetkové
komise panem Pavlem Rakem a s touto zprávou souhlasí.
Předsedovi Majetkové komise rada ukládá předložit zprávu na nejbližším zasedání
zastupitelstva. T: 4. března 2013

