Zprava o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva obce
datum zpracování:

19. září 2011

vypracoval:

Mgr. David JOSKA (místostarosta obce)

Vážení zastupitelé, dámy a pánové,
předstupuji před Vás se zprávou o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 23. května 2011, zároveň se omlouvám, že zpráva nebyla součástí materiálů, které jste obdrželi
k dnešnímu zasedání!

Rada se od posledního zasedání sešla šestkrát, téměř vždy v plném složení. Na patnáctém zasedání rady byl
přítomen i předseda kontrolního výboru pan Roman Kosinka.

Rada projednala a vzala na vědomí návrh změny č. 1 územního plánu obce Plchovice.

Projednala a vyslovila souhlas s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/2010 mezi obcí a stavitelstvím DS
s.r.o. Rychnov nad Kněžnou na vybudování chodníku v Malé Čermné. Projednala návrh dodatku č. 9 se společností ODEKO s.r.o. na smlouvu o odběru a uložení odpadu s obcí a rozhodla uzavřít tento dodatek na
částku 774,00 Kč na jednoho obyvatele. Zároveň s tímto pověřila starostu obce informovat valnou hromadu společnosti o nespokojenosti rady nad novou vykalkulovanou cenou z důvodu hlubšího zásahu do rozpočtu obce v průběhu roku. Dále rada projednala a vyslovila souhlas se smlouvou č. 1/2011 uzavřenou mezi obcí a firmou Lubomír Myšák Choceň na opravu a údržbu ochozů na fotbalovém hřišti v Malé Čermné
v celkové výši: 43.000,- Kč. Projednala a odsouhlasila smlouvu mezi obcí a společností UNITIP, Hradec Králové na opravu obecního úřadu v celkové výši 86.840,- Kč a zárukou 2 roky.

Rada projednala mandátní smlouvu mezi obcí a JUDr. Pavlem Švandrlíkem, Kostelec nad Orlicí ve věci poskytnutí právní pomoci u převodu bytových jednotek, které budou vymezeny v budově č. p. 102 a č. p. 116.

Rada vyslovila souhlas se smlouvou mezi obcí a firmou Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou na zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení v obci a lokalit spadajících pod správu obce.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2014. Projednala a vzala na vědomí dopis Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje ve věci účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů.

Rada se seznámila a vyslovila souhlas se zakoupením a montáž í prvků na dětské hřiště do místní části Číčová v celkové výši 58.423,- Kč. Rozhodla o nákupu nového kalového čerpadla na ČOV u nových bytovek

v Malé Čermné. Rozhodla o zakoupení propagačních materiálů pro potřeby prezentování obce do celkové
částky 50.000,- Kč. Rozhodla a souhlasila s příspěvkem na kurz anglického jazyka, pořádaného pro naše
občany, v celkové výši 5.000,- Kč.

Rada projednala a souhlasila se smlouvou o úhradě neinvestičních nákladů na povinnou školní docházku
mezi obcí a městem Holice, kdy úhrada na rok 2011 činí 5.200,- Kč. Z naší obce dochází na ZŠ Holubova
v Holicích jedna žákyně. V tom samém duchu odsouhlasila žádost MěÚ Choceň na úhradu neinvestičních
nákladů na jednoho žáka pro rok 2012 ve výši 4.000,- Kč.

Rada neschválila žádost MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. ohledně smluvního prodloužení návratného finančního
příspěvku s termínem 15. 11. 2011. Rada nadále trvala na původním termínu 30. 8. 2011. K dnešnímu dni je
projekt vyhodnocen a veškeré pohledávky jsou vyrovnány.

Rada projednala organizaci 1. čermenského minifestivalu, který se konal 23. července 2011 a rozhodla převzít nad tímto festivalem záštitu, rozhodla o výši vstupného 100,- Kč, odsouhlasila výši odměny pro vystupující kapelu ve výši 1.000,- Kč za kapelu.

Rada se seznámila s nabídkou společnosti Centropol Energy a.s., Ústí nad Labem o možnostech úspory
elektrické energie na veřejných budovách v obci a veřejném osvětlení. Přes předpokládaný odhad úspor
však rada rozhodla zůstat i nadále u společnosti ČEZ.
Rada projednala a odsouhlasila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
na pozemcích parcelní čísla: 276/16, 3129, 3135/1, 3137 a 3142 za dohodnutou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 3.200,- Kč. Projednala a schválila smlouvy mezi obcí a ČEZ o připojení odběrného místa –
ČOV v Malé Čermné u obecních bytovek, projednala a schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ pro sociální byty v objektu bývalé ubytovny Danubie. Projednala
dopis Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ve věci hospodaření na pozemcích 41/6, 41/10,
44/1, 44/2, 45/1, 45/4, 45/6, 717/2, 717/3, 717/4, 717/5, 22/29 v k.ú. Malá Čermná a pozemku parc. číslo
3191 v k.ú. Velká Čermná (pozemky na sportovišti a cvičiště ve Velké Čermné). Rada požádala o bezúplatný
převod uvedených pozemků. Rada projednala a rozhodla zveřejnit záměr obce odprodat pozemky pro výstavbu garáží a vybudování zahrádek v Malé Čermné na pozemcích p.č.: 454/13-454/16, 448/5 – 448/15 a
460/7 – 460/10.

Projednala návrh nového jízdního řádu a vyslovila vysoké znepokojení a zásadně nesouhlasí s rušením zastávek spěšných vlaků v zastávkách Žďár nad Orlicí, Borohrádek a Čermná nad Orlicí. Celá záležitost byla
projednána starostou obce na svazku Tichá Orlice. Z tohoto zasedání vzešel společný dopis adresovaný spo-

lečnosti OREDO. Nadále se intenzívně jedná se společností OREDO a svazkem Tichá Orlice, který zastupuje
náš region.

Projednala a byla seznámena s informací Lesoprojektu východní Čechy, s.r.o. o vytyčení hranice pozemků
v katastrálním území Velká Čermná. S tímto starostovi uložila získat stanoviska majitelů dotčených pozemků k možnému převodu pozemků na obec.

Rada projednala a vyslovila souhlas s žádostí pana Petra Sedláčka ohledně osvobození poplatku za TKO, ve
stejném duchu se rada rozhodla vyhovět i žádosti paní Fajfrové z Velké Čermné za vnuka Petra Fajfra. Zamítla však žádost o slevu za placení TKO paní Květě Senerové z Litomyšle.

Rada pověřila starostu obce pana Josefa Bezdíčka k výkonu funkce osoby oprávněné jednat ve věcech dodávky díla: Úspory energie v Základní škole v Čermné nad Orlicí, včetně technického dozoru na tuto akci.
Projednala a odsouhlasila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11.108 mezi obcí a firmou KERSON spol. s r.o.,
kde se změnila nejvyšší přípustná cena v celkové výši 2.715.763,- Kč včetně DPH a změnila se doba plnění
na výměny oken a vnitřních prací do 31. 8. 2011 a předání a převzetí dokončeného díla včetně všech dokladů do 15. 9. 2011. Dále odsouhlasila smlouvu č. 11.121 mezi obcí a firmou KERSON spol. s r.o. pro zajištění
kompletní dodávky stavby: „Oprava střech ZŠ Čermná nad Orlicí“ za celkovou nejvyšší přípustnou cenu ve
výši 394.152,- Kč bez DPH, s dobou předání a převzetí dokončeného díla včetně všech dokladů do 15. 9.
2011. Zároveň projednala a odsouhlasila dodatek k této smlouvě, kde dochází k navýšení ceny díla o 4.167,Kč bez DPH na celkovou částku 398.319,- Kč bez DPH a posunu termínu předání díla na 22. září 2011.
V souvislosti s opravami místní základní školy, rada rozhodla vyhovět žádosti ředitele základní školy o posílení rozpočtu z důvodu nepředpokládaných a neplánovaných výdajů, které nastaly právě během rekonstrukce. Rada rozhodla posílit rozpočet školy o požadovanou částku 80.000,- Kč. Rada také vyslovila souhlas
s dodatkem č. 2 k mandátní smlouvě č. 05/2009 uzavřené mezi obcí a Centrem rozvoje Česká skalice, kdy
předmětem dodatku je monitoring, administrace a organizační zajištění Závěrečného vyhodnocení na akci
„Úspory energie v Základní škole v Čermné nad Orlicí“, rada odsouhlasila i odměnu za tento dodatek ve výši
35.000,- Kč.

Rada projednala a schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí a panem Alešem Matějusem a opravy
obložení v místní knihovně a čekárně praktického lékaře, kde se navyšuje cena díla z původních 27.288,- Kč
na 32.344,- Kč.

Projednala a vyslovila souhlas se smlouvou mezi obcí a firmou SYSTEMA AUDIT a.s., Pardubice ve věci přezkoumání hospodaření obce z údajů účetní uzávěrky k datu 31. 12. 2011 a přezkoumání závěrečného účtu

obce za rok 2011 za cenu 14.400,- Kč včetně DPH. Dále projednala a vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy
mezi obcí a paní Janou Kudrnovou, Čeperka ve věci provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření Masarykovy základní školy za rok 2011 a zpracování protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2011 za
cenu 7.000,- Kč. Rada dále vyslovila souhlas se smlouvou mezi obcí a firmou BKN, spol. s.r.o., Vysoké Mýto
ve věci: „Zpracování žádosti o dotaci, organizace výběrového řízení – Revitalizace bývalé ubytovny na sociální byty, Čermná nad Orlicí“, v celkové částce 62.400,- Kč včetně DPH.

Rada projednala a vyslovila souhlas se smlouvami o poskytnutí finanční podpory mezi obcí a obcemi Česko
Selo a Kruščica. Předmětem smlouvy mezi obcí a Českým Selem byl finanční příspěvek na vybudování ubytovny v Domě kultury v Češko Sele ve výši €780 a mezi obcí Kruščice na rekonstrukci osvětlení ke sportovnímu hřišti také ve výši €780.

Rada projednala návrh Komise životního prostředí a rozhodla uspořádat 14. září 2011 prostřednictvím firmy ODEKO, sběr starého nábytku a textilu, dále vyhověla žádosti Diakonie Broumov o uspořádání humanitární sbírky a rozhodla tuto sbírku uskutečnit dne 15. září 2011 v budově obecního úřadu.
Rada projednala a uložila místostarostovi obce prostudovat dopis Ministerstva vnitra ČR ve věci zřízení telefonní linky 199 na poskytnutí a podporu při oznámení protikorupčních aktivit.

Rada projednala a schválila zahájení výběrového řízení na „Zajištění poradenských služeb na realizaci výstavby kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí na základě žádosti o dotaci v rámci OPŽP“. Rozhodla oslovit 5
firem a výzvu umístit na vývěskách a internetových stránkách obce. Hlavním hodnotícím kritériem byla zvolena nabídková cena bez DPH s vahou 100%.

Rada projednala a schválila nabídky na odprodej pozemků pro výstavbu garáží a pro zahrádky v Malé
Čermné u obecních bytovek a navrhuje cenu 70,- Kč za m2. Dále projednala a schválila odprodej traktoru
Bělorus z majetku obce a doporučuje zastupitelstvu traktor odprodat panu Martinu Bekovi z Albrechtic,
jedinému zájemci, za cenu 22.000,- Kč. Rada rozhodla zveřejnit záměr obce odprodat pozemek číslo
452/117 v k.ú. Malá Čermná a doporučuje zastupitelstvu tento pozemek odprodat za cenu 70,- Kč za m2,
s podmínkou, že budoucí vlastník umožní obci vybudovat parkoviště na přilehlém pozemku p.č. 452/7. Rada se také zabývala odprodejem obecních bytů s příslušenstvím v čp. 109 a 102 v Malé Čermné. Rada doporučuje zastupitelstvu odprodej těchto bytů za stejných podmínek, jako byly u prodeje vojenských bytů a
bytů v čp. 98 a 116 – tedy za 60% odhadní ceny bytu.

Rada se zabývala nabídkou firmy REACOM s.r.o, Třebíč na opravu komunikace směrem k hájovně v Malé
Čermné za částku 312.800,- Kč bez DPH a rozhodla neakceptovat tuto nabídku. Ve stejné problematice se

zabývala nabídkou SÚS Pardubického kraje na opravy místních komunikací v Malé Čermné k hájovně, ve
Velké Čermné k hasičské boudě a v Číčové u pana Loungauera v celkové výši 122.000,- Kč bez DPH. Tuto
částku rada rozhodla zapracovat do rozpočtu na rok 2012. Rada se dále zabývala možností umístění zpomalovacích prahů v obytné zóně v Malé Čermné a oslovila společnost JAST, Doudleby nad Orlicí o vypracování
nabídky a odborného posouzení. Zároveň požádala o posouzení situace k umístění zpomalovacích prahů
Policii ČR. Na základě uvedeného, rada rozhodla zapracovat nabídku firmy JAST ve výši 66.555,- Kč bez DPH
do rozpočtu obce na rok 2012.

Rada se zabývala nabídkou společnosti PRO Consulting, Hradec Králové – kominické služby a vyslovila souhlas se zabezpečením revize a vyčištění komínů pro naše občany. Rozhodla vypracovat informační leták a
nabídnout tuto službu našim občanům. Dále rozhodla o vypracování informačních cedulí na dětská hřiště,
která upozorňují na vstup na vlastní nebezpečí. Rozhodla o nákupu granulí pro psí útulek Lukavice do výše
2.000,- Kč.

Na základě vyhlášky 410/2009 Sb., která ukládá obci od 1. 1. 2012 zavést odpisový plán, rada rozhodla o
vytvoření Komise majetkové, která bude spadat pod radu obce. Do úkolů této komise bude spadat i inventarizace obce, která doposud byla pod patronací kontrolního výboru. Kontrolnímu výboru příslušet kontrola
provedené inventarizace. Jako předsedu Komise majetkové rada zvolila radního pana Pavla Raka, který tím
rezignoval na místo předsedy Komise kulturně školské. Na základě rezignace pana Jana Kosinky na všechny
své funkce, k 20. červenci 2011, a na základě uvolněné funkce předsedy kulturně školské se rada zabývala
personálním obsazením jednotlivých komisí, které spadají do její kompetence. Na uvolněné místo předsedy
Komise životního prostředí rozhodla dosadit člena komise pana Zdeňka Hemelíka a místo předsedy Komise
kulturně školské místostarostu pana Davida Josku.

Rada se zabývala a s připomínkami vzala na vědomí Realizaci protipovodňových opatření v obci. Schválila
rozpočtový výhled na roky 2010 až 2015.

Děkuji za pozornost!

