59. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 3. 4. 2013
Usnesení:
059/13/01

Rada projednala a vzala na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Kostelec nad Orl. – odboru
dopravy ve věci úplné uzavírky části silnice č. II/317 v délce 2,680km v úseku 1,120km –
3,800km silničního staničení směr Velká Čermná v katastrálním území Velká Čermná
z důvodu stavební úpravy silnice č. II/317 v úseku Borohrádek, křižovatka silnic č. II/317 a č.
III/3171  začátek obce Čermná nad Orlicí.
Starostovi se ukládá nadále jednat v záležitosti rekonstrukce silnice a prosazovat naše
připomínky ohledně uzavírek. T: průběžně

059/13/02

Rada projednala a vzala na vědomí informaci MěÚ Kostelec nad Orlicí, odbor dopravy –
obecní živnostenský úřad ve věci přidělené dotace z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje pro rok 2013, v dotačním titulu 4 investiční dotace na akci:
Plynofikace obce Čermná nad Orlicí – ve výši 75.000,- Kč (úroky z úvěru).
Starostovi se ukládá předložit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje z Krajského programu obnovy venkova, dotační titul 4 – Dotace úroků z úvěru. T:
30. 06. 2013

059/13/03

Rada projednala a souhlasí s návrhem společnosti OREDO ve věci změny jízdního řádu
autobusové dopravy v obci Čermná nad Orlicí.
Starostovi se ukládá zaslat společnosti OREDO stanovisko obce.

059/13/04

Rada projednala Oznámení o konání valné hromady České spořitelny, a.s. Praha, která se
uskuteční dne 22. dubna 2013 od 10:00 hodin v sídle České spořitelny, a.s.
Rada vyslovila souhlas s účastí starosty obce na valné hromadě ČS a.s., Praha.

059/13/05

Rada projednala a schválila zadávací dokumentaci pro dlouhodobý investiční úvěr pro
projekt: „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“, oproti předchozí je snížena částka úvěru na
částku: 12.500.000,- Kč, v ostatních bodech zůstala zadávací dokumentace nezměněna.
Zároveň s tímto schválila tříčlennou komisi pro otvírání obálek ve složení: Dis. Jiří Jaroščák
(spol. Ratifico), Mgr. David Joska, Lenka Andrlíková a náhradníky: Mgr. Martin Kučný (spol.
Ratifico), Rudolf Rous a Roman David. Také schválila pětičlennou hodnotící komisi ve složení:
Dis. Jiří Jaroščák, Mgr. David Joska, Lenka Andrlíková, Pavel Rak, Ing. Jiří Hloušek a
náhradníky: Mgr. Martin Kučný, Rudolf Rous, Roman David, Ladislav Novák a Zdeněk Loufek.
Starostovi se ukládá zajistit zveřejnění zadávací dokumentace, informovat společnost
Ratifico o složení komisí: T: ihned

059/13/06

Rada projednala a souhlasí s žádostí o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene na
parcele č. 710/1 v k.ú. Malá Čermná. Tato smlouva navazuje na Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene, vedenou pod číslem IP-12-2004355/VB/02 pro stavbu
Čermná nad Orlicí, p.č. 310/1, Andrlíková – nn přípojka.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

