69. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 4. 9. 2013
Usnesení:
069/13/01

Rada projednala a schválila rozpočtová opatření č. 9/2013 (dotace od ÚP RK na VPP 7/2013)
a č. 10/2013 (vratka obce na volby). Rozpočtová opatření jsou součástí zápisu.

069/13/02

Rada projednala nabídku KB k veřejné zakázce vedené v režimu jednacího řízení bez
uveřejnění: „Dlouhodobý investiční úvěr pro projekt: Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“,
pro zadavatele obec Čermná nad Orlicí. Nabídka splnila veškerá požadovaná kvalifikační
kritéria, která byla uvedena v zadávací dokumentaci, zároveň rada projednala smlouvu o
poskytnutí úvěru, s touto smlouvou vyslovila souhlas a bude doporučovat tuto smlouvu
zastupitelstvu ke schválení. Celková cena úvěru činí: 2.428.546,43 Kč bez DPH.
Starostovi se ukládá předložit návrh smlouvy o poskytnutí úvěru na nejbližším veřejném
zasedání zastupitelstva. T: 23. září 2013

069/13/03

Rada projednala žádost o vyjádření k možnosti převodu, a případného využití nepotřebných
pozemků ve vlastnictví České republiky, Ministerstva obrany p. p. č. 41/6, 41/10, 44/1, 44/2,
45/1, 45/4, 45/6, 717/2, 717/3, 717/4 a 717/5 v k. ú. Malá Čermná (bývalá ČOV na
sportovišti). Rada vyslovila souhlas s převodem.
Starostovi se ukládá, aby stanovisko obce, s tím, že pozemky budou využity pro veřejné
účely, zaslal MO, agentuře pro nakládání s nepotřebným majetkem. T: ihned

069/13/04

Rada projednala zprávu č. 2013/35 O daňové kontrole ve věci Rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze dne 15. září 2009 v rámci Integrovaného operačního programu na projekt: Typový
projekt – CzechPOINT – Kontaktní místo (Upgrade), registrační číslo projektu
CZ.1.06/2.1.00/02.02983. Rada vzala tuto zprávu o daňové kontrole a platební výměr na
porušení rozpočtové kázně na vědomí.
Rada rozhodla, že se nebude vůči rozhodnutí Finančního úřadu odvolávat a sečká na
platební výměr. Starostovi se následně ukládá požádat o prominutí platebního odvodu a
penále. T: 1. prosince 2013

069/13/05

Rada projednala a schválila smlouvu uzavřenou mezi obcí a paní Janou Kudrnovou,
Dvořákova 139, 533 45 Čeperka ve věci kontroly hospodaření za rok 2013 příspěvkové
organizace Masarykova základní škola a mateřská škola Čermná and Orlicí, a to za cenu:
7.000,- Kč.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. T: ihned

069/13/06

Rada projednala a schválila smlouvu o Provedení přezkoumání hospodaření obce Čermná
nad Orlicí za rok 2013, uzavřenou mezi obcí a společností SYSTEMA AUDIT a.s., Pardubice za
cenu: 14.000,- Kč bez DPH.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. T: ihned

069/13/07

Rada projednala a schválila Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění služby
pro občany obce uzavřenou mezi obcí a Pojízdnou prodejnou pí. Provazníkové, Bošín.
Předmětem smlouvy je zajištění služeb pro občany obce za cenu 20.000,- Kč, kdy příspěvek
bude využit na financování nákladů spojených s provozem pojízdné prodejny (pohonné
látky, údržba vozidla).
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. T: ihned

069/13/08

Rada projednala a schválila uzavření budoucích smluv o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) uzavřenou mezi obcí a
společností ČEZ Distribuce, a. s. pro kanalizační čerpací stanici na prac. č. 3030, v k. ú.
Mal Čermná za cenu 8.000,- Kč a pro připojení ČOV na parc. č. 3209, v k. ú. Velká Čermná za
cenu 31.500,- Kč.
Starosta se pověřuje podpisem smluv. T: po uzavření smlouvy se SFŽP

069/13/09

Rada projednala a schválila zahájení inventarizace obce za rok 2013.
Předsedovi Majetkové komise se ukládá předložit návrh na složení jednotlivých komisí,
starostovi předložit veškeré dokumenty pro zahájení inventarizace a svolat předsedy HIK.
T: 15. října 2013

