82. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2014
Usnesení:
082/14/01

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 1/2014 Dotace od ÚP Rychnov nad Kněžnou na VPP.

082/14/02

Rada projednala vyjádření společnosti Lesy ČR, s. p., Lesní správa Choceň, na žádost o bezúplatný převod pozemků p. č. 855 a 856 v k. ú. Malá Čermná. Rada vzala na vědomí, že se u
dotčeného pozemku nejedná o odloučený lesní pozemek a pro bezúplatný převod do vlastnictví obce nejsou splněny zákonné podmínky. Oba požadované lze do vlastnictví obce převést pouze úplatným způsobem.
Rada pověřuje starostu a předsedu Majetkové komise jednáním s ředitelem společnosti
Lesy ČR, provozovna Choceň ohledně ceny pozemku.

082/14/03

Rada rozhodla na základě dopisu Dětského domova Kostelec nad Orlicí uvolnit částku 2.000,Kč z rozpočtu obce. Starosta osloví Dětský domov na vypracování smlouvy o poskytnutí
sponzorského daru a předloží na příštím zasedání rady obce.
Starostovi se ukládá oslovit Dětský domov v Kostelci nad Orlicí.

082/14/04

Na základě výzvy o doplnění nabídky na pronájem pozemků p. p. č. 3296, 3297 a 3298 v k. ú.
Velká Čermná rada rozhodla o vybrání nejlepší nabídky, kterou podala společnost Ecomodus s.r.o., Kroftova 2204/29, 616 00 Brno, která nabídla na propachtování výše uvedených pozemků částku 2.250,- Kč/ha s DPH.
Předsedovi Majetkové komise se ukládá vypracovat smlouvu se společností Eco-modus a
předložit ji na nejbližším zasedání rady.

082/14/05

Rada projednala a schválila Smlouvu o odvozu biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) uzavřenou mezi obcí a společností Kompostárna Slatina, s. r. o., Vysoké Mýto, zastoupenou panem Zdeňkem Horáčkem, jednatelem
společnosti. Předmětem smlouvy je odvoz BRO a BRKO dodavatelem od objednatele. Cena
za odvoz se řídí ceníkem, který je součástí smlouvy. Zároveň projednala a schválila Smlouvu
o odběru BRO a BRKO mezi obcí a panem Zdeňkem Horáčkem, Vysoké Mýto na odběr BRO a
BRKO. Cena za odběr se řídí ceníkem, který je součástí smlouvy.
Starosta se pověřuje podpisem obou smluv.

082/14/06

Rada projednala a schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí a společností VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o., Hradec Králové ve věci výkonu autorského dozoru na akci: Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí dle specifikace uvedené v příloze smlouvy.
Realizace plnění bude prováděna průběžně po dobu realizace stavby s ukončením činnosti
nabytím právní moci rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého resp. zkušebního provozu.
Celková cena za výkon autorského dozoru činí 65.000,- Kč bez DPH.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

082/14/07

Rada projednala a schválila Smlouvu o provedení hudební produkce uzavřenou mezi obcí a
hudebním souborem J. K. BAND, zastoupeným panem Jiřím Kárníkem, Ohnišov. Předmětem
smlouvy je zajištění hudební produkce na X. Obecním a podnikatelském plese obce Čermná
nad Orlicí. Hudební produkce se uskuteční 15. března 2014 v době do 20:00 do 03:00 hodin
za cenu 8.500,- Kč.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

082/14/08

Rada projednala a schválila smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou mezi obcí a
Občanským sdružením PFERDA, Panská 79, Rychnov nad Kněžnou. Obec smlouvou poskytne
občanskému sdružení částku 3.000,- Kč na svou činnost.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

082/14/09

Rada projednala a schválila Licenční smlouvu o veřejném provozování v hasičské zbrojnici
uzavřenou mezi obcí a občanským sdružením OSA, Praha 6 ve věci udělení licence při reprodukci hudebních děl. Autorská odměna se sjednává ve výši 5.946,00 Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

082/14/10

Rada projednala a schválila Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti uzavřenou mezi obcí a Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková
organizace, zastoupená Ing. Lubomírem Kuchařem (ředitel organizace) ve věci uložení věcného břemene na pozemky p.p.č. 335/2 a 3374 v k.ú. Velká Čermná (pouze zásahy
v silničním pozemku při silnici II/317) za celkovou cenu 301.532,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

