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

24. září 2012

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 25. června 2012, kdy se rada se od tohoto zasedání sešla šestkrát, téměř vždy v plném složení, na čtyřicátém čtvrtém zasedání byl přítomen i předseda kontrolního výboru.

Rada projednala a schválila rozpočtová opatření č. 5 (příjem z výtěžku z provozování loterií v předpokládané výši 27.000,- Kč), rozpočtové opatření č. 6 (příspěvek na žáka navštěvující ZŠ v Holicích ve výši 5.400,Kč), rozpočtové opatření č. 7 (protipovodňová opatření, bezdrátový rozhlas v částce 96.000,- Kč), rozpočtové opatření č. 8 (dotace z královéhradeckého kraje na úroky z úvěru – plynofikace obce ve výši 81.500,- Kč),
rozpočtové opatření č. 9 (dotace od ÚP na VPP), rozpočtové opatření č. 10 (dotace od ÚP na VPP) a rozpočtové opatření č. 11 (přesun mezi paragrafy a položkami).

Rada odsouhlasila rozpočtové výhledy obce na roky 2011-2016.

Rada se seznámila a schválila zadávací dokumentací na akci: Revitalizace bývalé ubytovny na sociální byty,
Čermná nad Orlicí v rámci čehož uložila starostovi projednat možnost vypouštění odpadních vod do plánované kanalizace a čistírny odpadních vod, což nebylo v původním projektu. Stavební odbor MěÚ v Týništi
nad Orlicí s touto změnou souhlasil. V rámci této akce rada dále projednala a schválila komisi pro otvírání
obálek a komisi pro hodnocení nabídek. Pověřila společnost BKN, Vysoké Mýto, zastupující v této akci obec,
podpisem zadávací dokumentace a jejím vyhlášením. V návaznosti na to projednala a schválila Zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek o veřejných zakázkách k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Revitalizace bývalé ubytovny na sociální byty, Čermná nad Orlicí“. Na posledním zasedání rady obce projednala a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o dílo č. 1063/2012 na realizaci díla: „Revitalizace bývalé ubytovny na sociální byty, Čermná nad Orlicí“ s firmou STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí za částku
8.453.074,97 Kč včetně DPH.

Rada projednala a schválila Mandátní smlouvu č. 324/2012 na Technický dozor investora pro akci „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“, s firmou DEVELOPER CZ Liberec, kdy smlouva je uzavřena na částku
389.577,60 Kč včetně DPH. Rada schválila Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě se společností Ratifico Praha
k zajištění kompletního servisu a organizaci zadávacího řízení k veřejné zakázce na poskytovatele úvěru
obci ve výši 10.000.000 Kč bez DPH pro akci „Kanalizace a ČOV“, kdy dodatkem rada odsouhlasila firmě

Rarifico finanční odměnu ve výši 25.000,- Kč bez DPH. Udělila tak plnou moc panu Martinu Kučnému
k zajištění výběrového řízení na poskytovatele úvěru k dofinancování výstavby kanalizace. Dále v souvislosti
s výstavbou kanalizace rada projednala smlouvu se společností LBtech Litomyšl, a.s. na realizaci „Kanalizace
a ČOV Čermná nad Orlicí“ bude doporučovat tuto smlouvu zastupitelstvu ke schválení. Smlouva byla schválena na mimořádném zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. září.

Rada projednala žádost ředitele Masarykovy ZŠ a MŠ a odsouhlasila navýšení nejvyššího počtu žáků školní
družiny z 25-ti na 30 žáků s účinností od 1. září 2012,

Rada projednala a odsouhlasila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu pro zřízení elektrické přípojky pro pozemek p.č. 3165/2 ve Velké Čermné, kdy se
jedná o věcné břemeno na pozemku č. 3174, za to náleží obci jednorázová náhrada ve výši 1.100,- Kč včetně DPH. V obdobné záležitosti schválila smlouvu o uložení věcného břemene pro zřízení elektrické přípojky
pro pozemek p.č. 167 v k.ú. Malá Čermná, jedná se o věcné břemeno na pozemky 237/1 a 452/3, obci tak
náleží jednorázová finanční náhrada ve výši 1.000,- Kč včetně DPH. Dále projednala žádost společnosti ČEZ
Distribuce Děčín ve věci převodu trafostanice 69 umístěné na parcele č. 110 v k.ú. Velká Čermná z majetku
obce do vlastnictví společnosti ČEZ.

Rada projednal oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Rychnov
nad Kněžnou ve věci oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí, kdy bylo odepsán z majetku
obce pozemek č. 237/6 v k.ú. Malá Čermná.

Rada projednala seznam obecních pozemků k pronájmu předložených Komisí majetkovou a rozhodla o jejich pronájmu. Rozhodla vyhovět žádosti a schválit smlouvu s panem Petrem Formánkem na pronájem pozemku č. 3238 v k.ú. Malá Čermná o výměře 596m2 za cenu 60,- Kč za kalendářní rok, s panem Ing. Janem
Červeným na pronájem pozemku č. 3119 v k.ú. Vlká Čermná o výměře 3.449m2 za cenu 345,- Kč za kalendářní rok a s panem Martinem Krčmářem na pronájem pozemku č. 3209 v k.ú. Velká Čermná o výměře
31.871m2 za cenu 3.187,- Kč za kalendářní rok. Rada dále projednala žádost společnosti ECO-modus na
pronájem pozemků o celkové výměře 147.959m2 a odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy na tyto pozemky ve výši 17.012,- Kč za kalendářní rok.

Rada projednala, odsouhlasila a rozhodla vyvěsit záměr převést nemovitý majetek – pozemky zahrádek u
bývalých obecních bytovek čp. 102 a 109. Projednání žádosti o koupi těchto pozemků bude součástí dnešního jednání.

Dále rada projednala a schválila aktualizaci vnitroorganizační směrnice k zajištění účetnictví obce č. 1, byla
starostou informována o společné prohlídce železničního přejezdu a přilehlé komunikace směrem k vojenské posádce, kde bylo obci uloženo doplnit svislé dopravní značení,.

Rada projednala a schválila Smlouvu na provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 uzavřenou
s firmou SYSTEMA AUDIT, Pardubice za cenu 14.400,- Kč včetně DPH, dále schválila smlouvu mezi obcí a
paní Janou Kudrnovou ve věci kontroly hospodaření za rok 2012 u Masarykovy základní školy a mateřské
školy za cenu 7.000,- Kč. Následně schválila Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů na povinnou školní
docházku uzavřenou mezi obcí a městem Holice ve věci úhrady neinvestičních nákladů na žáka ve výši
5.400,- Kč.

Rada projednala a schválila Smlouvu o dílo na Opravu místních komunikací s firmou Správa a údržba silnic
Pardubického kraje za cenu 146.400,- Kč včetně DPH. Rada projednala a schválila bezplatné zapůjčení promítacího plátna městu Týnec nad Labem na termín od 9. července do 15. září, kdy plátno bylo zapůjčeno
z důvodu poškození plátna města vlivem živelné události. Následně rozhodla o prodeji tohoto plátna, což
bude předloženo při dnešním jednání zastupitelstva.

Odsouhlasila účast starosty a dalších zástupců obce na zahraniční návštěvě v přátelských obcích v Srbsku a
zároveň rozhodla na tuto cestu uvolnit částku 15.000,- Kč, která bude použita k zakoupení daru a zabezpečení cestovních výloh. Schválila smlouvu mezi obcí a srbskou obcí Kruščica ve věci poskytnutí finanční podpory na projekt „Rekonstrukce kanceláře Obecního úřadu v obci Kruščica“ ve výši 580,- € a smlouvu mezi
obcí a srbskou obcí Česko Selo ve věci poskytnutí finanční podpory na projekt „Finanční příspěvek na vybudování ubytovny v Domě kultury v Češko Sele“ také ve výši 580,- €.

Rada projednala a schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí a Ing. Vladimírem Glaserem ve věci zajištění prací na projektu „Prezentace úspěšných projektů 2010-2011“ v rámci Školy obnovy venkova Čermná
nad Orlicí, s cenou plnění činí 284.000,- Kč včetně DPH. Dále projednala dopis KÚ KHK ve věci Účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů Královéhradeckého kraje na rok 2012 a starostovi uložila připravit podklady pro tuto dotaci. Projednala a odsouhlasila autorskou smlouvu s Divadlem
Klauniky Brno na představení Don Quijote de la Ancha za částku 7.200,- Kč.

Rada dále projednala a odsouhlasila smlouvu s paní Janou Lemfeldouvou, provozovatelkou psího útulku
Lukavice – ohledně umísťování psů nalezených či odchycených v katastru obce. Smlouva pokrývá umístění
dvou psů za částku 8.000,- Kč ročně.

Rada projednala a doporučuje zastupitelstvu ke schválení žádost paní Anny Staré a paní Pavly Brandejsové
ve věci úmyslu připojení se k žádosti Ing. Starého o bezúplatný převod jedné poloviny nemovitosti, orné
půdy, č. parc. 3280 a jedné poloviny nemovitosti č. parc. 125/17 v k.ú. Velká Čermná, s tím, že obec ponese
náklady spojené s převodem.

Rada rozhodla vyhovět žádosti pana Petro Pavelchaka, provozovatele Restaurace „U Krtka“ ve Velké Čermné ve věci umístění směrového ukazatele na obecním pozemku p.č. 268/10 v k.ú. Velká Čermná, kdy ukazatel bude umístěn cca 2-3m od pozemní komunikace č. 335/2. Rada se také zabývala Zprávou o prošetření
stížnosti p. Franiška Řeháka z Malé Čermné na nepořádek a neudržovaný chov domácího zvířectva pana
Šály.

Děkuji za pozornost!
Konec zprávy.

Zpracováno od 40. zasedání rady obce do 45. zasedání rady obce

