65. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 25. 6. 2013
Usnesení:
065/13/01

Rada projednala a schválila zahájení třetího kola výběrového řízení na poskytnutí úvěru na
akci: „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“.
Starostovi se ukládá zveřejnit zahájení třetího kola výběrového řízení. T: ihned

065/13/02

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2/2013 (příspěvek pro povodněmi
postiženou obec Rudník – 10.000,- Kč) a rozpočtové opatření č. 3/2013 (dotace od ÚP
Rychnov nad Kněžnou na VPP)

065/13/03

Rada projednala a vzala na vědomí rozhodnutí Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj ve
věci žádosti o stanovení lhůty podle ustanovení § 88 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy je stanovena lhůta, ve které se můžeme vyjádřit
k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění do 15. července 2013 – jedná se o
kontrolu dovybavení stanoviště CzechPoint.
Starostovi se ukládá vyjádřit se k výsledku kontrolního zjištění na základě schůzky jednání
starostů s působností kostelecka. T: 15. 7. 2013

065/13/04

Rada projednala dopis Exekutorského úřadu Pardubice, JUDr. Arnošta Hofmana, soudního
exekutora ve věci povinného Tomáše Čuriho, který je povinný ve věci exekuce pro částku
500,- Kč vůči obci Čermná nad Orlicí. Na základě uvedených skutečností rada vyslovila
souhlas s prominutím dluhu povinného ve výši 500,- Kč a zastavení exekučního řízení.
Starostovi se ukládá informovat Exekutorský úřad Pardubice o rozhodnutí rady. T: ihned

065/13/05

Rada projednala a schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby
občanům obce Čermná nad Orlicí a úhradě za ni, mezi obcí a Oblastní charitou Pardubice,
V Ráji 732, 530 02 Pardubice. Dodatkem se smlouva prodlužuje do 13. 12. 2013 a určuje se
příspěvek za zajištění a provádění pečovatelské služby občanům Čermné nad Orlicí pro rok
2013 ve výši 50,- Kč za jednoho uživatele služeb a den.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku. Starostovi se ukládá zajistit seznam jmen,
kterým je poskytována pečovatelská služba oblastní charitou Pardubice. T: ihned

065/13/06

Rada projednala a odsouhlasila nájemní smlouvu mezi obcí a p. Jaromírem Sejkorou, Velká
Čermná 36 ve věci pronájmu pozemku č. p. p. 3121 o výměře 2176m 2 (trvalý travní porost)
v k. ú. Velká Čermná. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 30. června 2018, za cenu 218,Kč za rok.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. T: ihned

065/13/07

Rada projednala návrh nájemní smlouvy č. 10/2013/Mi, která navazuje na skončenou
nájemní smlouvu č. 4/164/2008 ve věci nájmu pozemků p. p. č. 855 s 856 v k. ú. Malá
Čermná (pozemky horní hřiště a přilehlé parkoviště). Rada vyslovila s touto nájemní
smlouvou nesouhlas a navrhuje, aby byla uzavřena kupní smlouva na tyto dva pozemky.
Starostovi se ukládá zaslat dopis společnosti Lesy ČR, s. p. ve věci nesouhlasu s nájemní
smlouvou a s žádostí o odkoupení výše uvedených pozemků. T: ihned

065/13/08

Rada projednala a zamítla žádost Církevní základní školy Borohrádek ve věci poskytnutí
finančních prostředků na dojíždějící žáky. Důvodem zamítnutí je fakt, že obec, jako zřizovatel
Masarykovy základní školy, plně poskytuje po stránce finančního krytí žáky prvního stupně
základní školy.

Starostovi se ukládá zaslat dopis CZŠ Borohrádek se zamítavým stanoviskem jejich žádosti.
065/13/09

Rada projednala a schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí panem Romanem
Čermákem, Lhoty u Potštejna 118, 517 41 Kostelec nad Orlicí ve věci rekonstrukce a opravy
střechy, pokládky střešní krytiny na budově bývalé prodejny v části obce Číčová. Za cenu
84.866,- Kč a dobou zhotovení díla do 31. 7. 2013. S tím, že řezivo na výměnu krovu a latě si
zajistí objednatel (obec) sám, taktéž objednatel zajistí demontáž krytiny a latí. Rada dále
rozhodla o uvolnění řeziva z obecního lesa, tak že na stavbu bude dodáno dřevo pana
Miloslava Rouse z Číčové, kterému pak bude doplněn stav dřeva z obecního lesa.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy. Radnímu Rousovi se ukládá projednat dodání a
zpracování řeziva se správcem lesa p. Havránkem a p. Miloslavem Rousem z Číčové. T:
ihned

