66. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 24. 7. 2013
Usnesení:
066/13/001

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 4/2013 (příspěvek na povodněmi
postiženou obec Čermná u Vrchlabí – 10.000,- Kč), rozpočtové opatření č. 5/2013 (dotace
Královéhradeckého kraje na úroky z úvěru – plynofikace – 75.000,- Kč) a rozpočtové opatření
č. 6/2013 (dotace od Úřadu práce RK – příspěvek na VPP 6/2013). Rozpočtová opatření jsou
součástí zápisu.

066/13/002

Rada projednala a souhlasí se smlouvou o dílo uzavřenou mezi obcí a Ing. Vladimírem
Glaserem, Karlštejnská 56, 252 25 Ořech ve věci zajištění práce na projektu: „Škola obnovy
venkova Čermná nad Orlicí 2013 – Prezentace úspěšných projektů 2010 – 2012 a výměna
zkušeností při přípravě projektů“. Cena plnění je stanovena ve výši 286.000,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

066/13/003

Rada projednala dopis paní Lesákové, společnosti Orlea s.r.o., Choceň ve věci využití
pozemku p. p. č. 3132 v části obce Číčová o výměře 39,18m2, kdy by byl pozemek využit jako
příjezdová komunikace pro stavbu MVE a bypassu na pozemku p.p.č. 516/1 a p.p.č. 516/3.
Rada se svým usnesením rozhodla podstoupit tuto žádost zastupitelstvu obce.
Starostovi se ukládá předložit žádost paní Lesákové na nejbližším jednání zastupitelstva
obce.

066/13/004

Rada projednala a schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí a
společností VČP Net, s.r.o. Hradec Králové v zastoupení společností RWE GasNet, s.r.o. Ústí
nad Labem, na pozemek parc. č. 3288 v k. ú. Velká Čermná, kde je uložena Plynovodní
přípojka č. 161192 v celkové délce 0,68m. Obci náleží jednorázová úhrada za zřízení věcného
břemene v celkové výši 100,- Kč bez DPH.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

066/13/005

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě
doporučení komise pro otvírání obálek rada rozhodla, že zadávací řízení na akci:
„Dlouhodobý investiční úvěr pro projekt – Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“ bude dle §84
odst. 1 písm. a) zrušeno, jelikož zadavateli nedošla žádná nabídka k hodnocení.
Starostovi se ukládá vypracovat rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení a
zveřejnit písemnou zprávu.

066/13/006

Rada obce projednala a schválila dodatek ke smlouvě o obstarání prodeje služebního auta
PEUGEOT Partner č. OV12.000509 uzavřený mezi obcí a společností FRANCE CAR, s.r.o.
Hradec Králové. Dodatkem se mění prodejní cena na 12.000,- Kč, kdy odměna za
zprostředkování prodeje činí 2.500,- Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku.

066/13/007

Rada projednala a schválila Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů uzavřenou mezi
obcí a společností REVENGE, a.s. Praha 5 – stodůlky, kdy předmětem smlouvy je umístění
kontejneru na sběr oděvů, obuvi a textilu. Obci tak náleží odměna ve výši 1.000,- Kč za jeden
umístěný kontejner ročně.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. Místostarostovi se ukládá zveřejnit informaci o
umístění kontejneru obvyklým způsobem.

