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

19. prosince 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 26. října 2011. Rada se od posledního zasedání sešla pětkrát, téměř vždy v plném složení.

Rada na svých zasedáních projednala a schválila rozpočtová opatření č. 17 (přesun mezi paragrafy a položkami), č. 18 (dotace na VPP z ÚP Rychnov nad Kněžnou), č. 19 (navýšení příspěvku ZŠ), č. 20 (dotace na VPP
z Úřadu práce Rychnov nad Kněžnou), č. 21 (přesuny mezi paragrafy a položkami), č. 22 (přesuny mezi paragrafy a položkami), č. 23 (dotace na VPP z Úřadu práce) a č. 24 (přesuny mezi paragrafy).

Rada byla seznámena s výsledky výběrového řízení na akci: „Zajištění poradenských služeb na realizaci výstavby kanalizace ČOV Čermná nad Orlicí na základě žádosti o dotaci v rámci OPŽP“, kdy se vítězem stala
firma Ratifico s.r.o, Praha 5 – Hlubočepy. S tímto rada projednala a schválila mandátní smlouvu mezi obcí a
společností Ratifico ve věci poskytování poradenské a administrativní podpory při opětovném hodnocení
žádosti o dotaci a poskytování poradenské a administrativní podpory při průběhu dalších činností spojených s projektem „Realizace výstavba Kanalizace a ČOV“, za cenu 216.000,- Kč. S tímto také odsouhlasila
udělení plné moci pro firmu Ratifico s.r.o. ve věci zabezpečení realizace uvedeného projektu.

Rada projednala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci VČE montáže a.s. na akci Čermná nad Orlicí
Velká Čermná – Bednařík – kabeláž nízkého napětí. Kdy k pozemku parcelní číslo 3139 bude přivedeno vedení nízkého napětí přes pozemky 3129 a 276/19, které jsou v majetku obce. Rada i přes minulé nesouhlasné stanovisko celou záležitost znovu projednala a rozhodla této žádosti vyhovět s tím, že za uložení
věcného břemene budeme požadovat částku 10.000,- Kč. Následně projednala a odsouhlasila smlouvu o
zřízení věcného břemene mezí obcí a společností ČEZ Distribuce ve věci sjednání podmínek uložení věcného břemene k vytvoření nové kabelové přípojky nízkého napětí v délce 63m za úplatu 10.000,- Kč.

Rada projednala žádost pana Romana Kohoutka o odkup pozemku pč. 3208 v k.ú. Velká Čermná z majetku
obce a vyslovila nesouhlas s touto žádostí z důvodu plánované výstavby ČOV na tomto území.

Na základě procházení mapových podkladů rada zjistila, že pozemek parcelní číslo 3143 v k.ú. Velká Čermná se nachází ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a uložila starostovi o tento pozemek požádat, je to součástí i dnešního programu jednání. Dalším dnešním bodem bude i žádost o bezúplatný převod pozemku

parcelní číslo 3258 v k.ú. Malá Čermná z majetku Pozemkového fondu na obec. Rada také projednala dopis
Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ve věci bezúplatného převodu objektu Čistící stanice
Čermná nad Orlicí na obec. S tím rozhodla oslovit Ubytovací správu, zda součástí převodu jsou i příslušné
pozemky a zda budou také bezúplatně na obec převedeny.

Rada projednala a schválila darovací smlouvu mezi Bytovým družstvem Čermná nad Orlicí a obcí uzavřenou
ve věci poskytnutí finančního daru ve výši 251.232,- Kč na podporu finančních aktivit obce Čermná nad Orlicí.

Projednala dopis FÚ v Kostelci nad Orlicí ve věci platebního výměru na pokutu za opožděné tvrzení daně ve
výši 500,- Kč – opožděné podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí. Rozhodla pokutu za pochybení uplatnit na vrub účetní obce. Dále projednala a schválila Vnitroorganiazční směrnice k zajištění
účetnictví účetní jednotky pod evidenčním číslem 2011/1 s platností od 1. listopadu 2011. Rada projednala
a rozhodla o přesunutí částky 8.000,- Kč z účtu vedeného u Hypoteční banky č. 1702012 na účet č. 2057027
vedeného u téže banky.

Rada projednala a odsouhlasila zrušení poplatku za TKO pro pana Luboše Víta, Velká Čermná 6 za rok 2010
ve výši 500,- Kč a za rok 2011 ve výši 417,- Kč. V souvislosti s poplatkem za TKO zamítla žádost pana Vladimíra Kučery ve věci zrušení poplatku za svého otce. Rada dále schválila záměr odprodat hydraulickou štípačku z majetku obce, kdy zastupitelstvu obce doporučuje štípačku odprodat za částku 1.500,- Kč.

Rada projednala a schválila poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému sdružení Orlice ve výši 15.000,kč, SDH Malá Čermná ve výši 30.000,- Kč, Kulečníkovému karambolovému klubu Čermná nad Orlicí ve výši
9.000,- Kč, občanskému sdružení JAMAMI ve výši 20.000,- Kč, SDH Číčová ve výši 20.000,- Kč, občanskému
sdružení White Bears Hokej Kostelec nad Orlicí ve výši 12.000,- Kč, SDH Velká Čermná ve výši 20.000,- Kč,
florbalovému teamu Alko trosky ve výši 6.000,- Kč, MO ČRS Borohrádek ve výši 19.000 a pojízdné prodejně
paní Provazníkové částku ve výši 20.000,- Kč. Ráda dále v souvislosti s příspěvky schválila žádost o změnu
využití finančních příspěvků obce na činnost občanského sdružení JAMAMI, kdy částka zůstává stejná, pozměněn je pouze účel využit. Rada odsouhlasila mimořádnou odměnu řediteli Masarykovy základní a mateřské školy Čermná nad Orlicí ve výši 5.200,- Kč k měsíci listopadu, s ohledem na zajištění prací spojených
s rekonstrukcí ZŠ. Rada projednala a znovuzvolila Mgr. Davida Josku jako zástupce obce ve školské radě
Masarykovy základní školy.

Rada se zabývala možností vybudovat zpomalovací prahy na místních komunikacích v obytné zóně v obci.
S tím projednala vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, která k umístě-

ní zpomalovacích prahů nemá z hlediska zvýšení bezpečnosti silničního provozu zvláštních připomínek. Na
základě tohoto vyjádření rada rozhodla zapracovat nabídku firmy JAST Doudleby nad Orlicí ve výši 67.000,Kč do rozpočtu obce na rok 2012.

Rada projednala a schválila smlouvu o výpůjčce mezi obcí a Správou silnic Královéhradeckého kraje ve věci
výsadby listnatých stromů a keřů v obci. Odsouhlasila nabídku firmy 3G.Garden s.r.o. Zahrady Hlinsko na
výsadbu stromů v části obce Velká Čermná mezi mosty v celkové výši 89.091,- Kč. Zároveň s tím následně
odsouhlasila i smlouvu o dílo za výše uvedenou cenu.

Ráda dále projednala zahájení inventarizace majetku obce k 31. prosinci 2011 se zahájením 15. listopadu
2011. Předsedovi majetkové komise uložila předložit návrh na složení jednotlivých dílčích inventarizačních
komisí a hlavní inventarizační komise. Po předložení rada projednala a schválila složení inventarizačních
komisí a schválila harmonogram prací spojených s přípravou a průběhem fyzických inventarizací. Uložila
předsedovi majetkové komise svolat jednotlivé inventarizační komise a zahájit inventarizaci.

Rada projednala a schválila Dohodu o narovnání - uzavřenou mezi obcí a paní Renatou Bubnovou (kadeřnictví), kdy předmětem dohody je vypořádání pohledávky na zaplacení paušální částky za spotřebovanou
elektrickou energii ve výši 8.500,- Kč včetně DPH a za spotřebovanou vodu ve výši 1.500,- Kč včetně DPH.
Zároveň projednala a odsouhlasila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 3/98 uzavřené mezi obcí a paní Renatou Bubnovou ve věci změny článku IV. Platební podmínky, kde za užívání místnosti je stanovena částka
2.400,- Kč včetně DPH a paušální poplatek za vodu a elektrickou energii 3.800,- Kč včetně DPH. Rada dále
projednala a odsouhlasila dodatek ke smlouvě č. 2/98 uzavřené mezi obcí a MUDr. Jaroslavem Čepelkou ve
věci změny článku IV. Platební podmínky, kde se nově stanoví, že platba za využívání pronajatých prostor
bude hrazena na základě fakturace pronajímatele, kde bude uvedena částka za pronájem včetně paušálu za
spotřebu vody a elektrické energie včetně DPH.

Rada projednala a odsouhlasila uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi obcí a slečnou Špulákovou
čp. 109 ve věci prodeje bytové jednotky č. 109/1 za účelem získání úvěru ke koupi tohoto bytu za cenu
258.954,- Kč a dle pak mezi obcí a slečnou Mášovou čp. 102 za tím samým účelem, tedy k získání úvěru ke
koupi bytu za cenu 258.648,- Kč. Poté projednala a schválila dodatek k této smlouvě dodatek ve věci změny
lhůty k uzavření kupní smlouvy k novému datu 20. 12. 2011.

Rada se seznámila s možností prodeje nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s. ve vlastnictví
obce za cenu 400,- Kč za jednu akcii, tj. za 752ks za cenu 300.800,- Kč - rada tento prodej akcií zastupitelstvu nedoporučuje. Také nedoporučuje ke schválení nabídku společnosti A&CE Global Finance, a.s. ve věci

Nabídky na odkup akcií Východočeské plynárenské, a.s., kdy nabídka je stanovena na 5.000,- Kč za jednu
akcii – obec je vlastníkem 253ks akcií, kdy celkový výnos z prodeje by byl 1.265.000,- Kč.

Rada projednala žádost manželů Petrašových z Velké Čermné čp. 68 na odprodej pozemku pč. 279/3 v k.ú.
Velká Čermná z majetku obce. Zastupitelstvu doporučuje tento pozemek odprodat za cenu 25,- Kč/m2.

Na základě zvýšené kriminality v obci rada rozhodla ponechat rozsvícené pouliční osvětlení po celou noc a
oslovit bezpečnostní agenturu, která by dohlédla na pořádek v obci. Oslovena byla bezpečnostní agentura
WAZA security, se kterou byla uzavřena smlouva na poskytování bezpečnostní služby při namátkovém monitorování obce, střežení objektů, ochraně a ostraze osob a majetku obce. Smlouva je uzavřena do 31. 12.
2012 za cenu 2.600,- Kč bez DHP za každý započatý měsíc.

Rada projednala a schválila dodatek ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby občanům uzavřenou
mezi obcí a Oblastní charitou Pardubice. Dodatkem se smlouva prodlužuje do 31. prosince 2012 a určuje se
jím příspěvek na zajištění a provádění pečovatelské služby občanům Čermné nad Orlicí pro rok 2012 ve výši
50,- Kč za jednoho uživatele služeb a den.

Rada projednala a souhlasila se smlouvou o dílo č. 155/0 uzavřenou mezi obcí a Ing. Josefem Veselým,
Choceň ve věci vypracování Studie likvidace splaškových odpadních vod v místní části Číčová, za cenu
19.900,- Kč. Dále projednala nabídku firmy Mopos Communications, a.s. Pardubice na umístění nového
bezdrátového hlásiče v části obce Číčová za předpokládanou cenu 24.000,- Kč a rozhodla o realizaci tohoto
díla.

Rada projednala a schválila Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011 uzavřenou mezi obcí a Královéhradeckým krajem.
Účelová dotace je ve výši 12.080,- Kč. Dále vzala na vědomí dopis Krajského úřadu ve věci sdělení výše finančního vztahu státního rozpočtu naší obce na rok 2012 v přidělení účelové dotace na výkon státní správy
ve výši 205.700,- Kč a příspěvek na školství ve výši 88.690,- Kč – rozhodla tyto částky zapracovat do rozpočtu na rok 2012. Projednala a schválila vypracování žádostí na akce z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje v dotačním titulu 1 (oprava a údržba hřbitovní zdi) a titulu 4 (úroky z úvěru). Tyto smlouvy
jsou předmětem dnešního jednání. S dotacemi projednala i 5. výzvu MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. k předkládání
žádostí o dotaci Programu rozvoje venkova, uložila starostovi a místostarostovi se těmito dotacemi zabývat. Rada byla informována o průběhu kurzu pro občany obce: Kurz základů ovládání PC, který zajišťuje
MAS NAD ORLICÍ v rámci projektu: Venkovské komunitní školy, kdy rada rozhodla na tento kurz uvolnit
částku 5.000,- Kč.

Vyslovila souhlas s žádostí společnosti Lukromtel, s.r.o., Zlín ve věci souhlasu vlastníka parcely na výstavbu
základnové stanice společnosti Vodafone Czech Republic a.s. na pozemku parc. č. 3414 v k.ú. Velká Čermná, s tímto uložila starostovi oslovit společnost T-Mobile ve věci navýšení nájmu za pronajatý výše uvedený
pozemek.

Rada projednala projektovou dokumentaci na „Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy“ a rozhodla
tuto projektovou dokumentaci podstoupit k vyjádření Stavební komisi. S tím schválila dodatek ke smlouvě
o dílo mezi obcí a panem Jiřím Hejzlarem, projektantem rekonstrukce, ve věci navýšení ceny projektových
prací o částku 8.000,- Kč.

Projednala a odsouhlasila nový lesní plán na období 2011-2020 a uložila starostovi projednat tento lesní
plán se správcem lesa panem Havránkem.

Děkuji za pozornost!

