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

17. prosince 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 24. září 2012, kdy se rada se od tohoto zasedání sešla šestkrát, téměř vždy v plném složení, na posledním 51. zasedání byl přítomen i předseda kontrolního výboru pan Pavel Michajlow.

Rada projednala a schválila rozpočtová opatření č. 12 (volby do zastupitelstev krajů), rozpočtové opatření
č. 13 (dotace od ÚP RK na VPP za 9/2012), rozpočtové opatření č. 14 (přesun mezi paragrafy a položkami),
rozpočtové opatření č. 15 (dotace od ÚP RK na VPP za 10/2012), rozpočtové opatření č. 16 (podíl z prodeje
plynofikační přípojky), rozpočtové opatření č. 17 (dotace na VPP za 11/2012), rozpočtové opatření č. 18
(dotace na výdaje JSDH), rozpočtové opatření č. 19 (dotace SZIF – Úspory energie v ZŠ) a rozpočtové opatření č. 20 (dotace MMR – ŠOV).

Rada byla seznámena a projednala vyjádření Dopravního inspektorátu, územního odboru Rychnov nad
Kněžnou k žádosti obce ohledně dopravních kontrol v obci Čermná nad Orlicí. Toto vyjádření vzala na vědomí a na základě toho uložila starostovi projednat možnost dopravních kontrol ze strany městské policie
v Kostelci nad Orlicí se starostou města. V této problematice rada dále projednala a vzala na vědomí stížnost na vliv a důsledky stavu komunikace a současný provoz po hlavní komunikaci přes část obce Velká
Čermná, podepsanou paní Marií Militkou a panem Vlastimilem Militkým. Starostovi uložila podstoupit stížnost KHK odboru dopravy z důvodu, že obec není vlastníkem uvedené komunikace a nemůže ze svých
vlastních prostředků uvolňovat prostředky na nápravná opatření.

Rada projednala a odsouhlasila navýšení částky pro SOS dětské vesničky z částky 500,- Kč na 1.000,- Kč,

Rada projednala a odsouhlasila návrh předsedy majetkové komise na složení Hlavní inventarizační komise a
Dílčích inventarizačních komisí, a zároveň odsouhlasila harmonogram inventarizací obce za rok 2012.

Rada projednala informaci ze SFŽP ČR o neakceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci OP Životní
prostředí na projekt: Protipovodňová opatření obce Čermná nad Orlicí a uložila starostovi podat odvolání
k příslušnému úřadu.

Rada na svém společném zasedání s Finančním výborem a Majetkovou komisí schválila nákup osobního
automobilu pro potřeby technických služeb obce. Hlavními požadavky byl nákup nového auta do celkové
částky 400.000,- Kč včetně DPH. S tím, že rada dále odsouhlasila, aby staré auto Peugeot bylo použito protiúčtem k nákupu nového vozu. Po projednání a posouzení různých nabídek rada rozhodla zakoupit vůz:
NISSAN NV 200 Combi Tekna s příslušenstvím. Dále rozhodla, aby auto bylo potištěno reklamou reprezentující obec.

Rada projednala návrh na prodej dříví z obecního lesa – kulatiny – na základě předložené tabulky správcem
lesa a rozhodla se řídit cenami uvedenými v této tabulce. Zároveň rozhodla, že pro všechny občany z naší
obce budou tabulkové ceny poníženy o 20%, s limitem maximálního množství prodávaného dřeva 30 prostorových metrů.

Rada projednala dopis Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ve věci Smlouvy o výpůjčce ČOV
v Malé Čermné. Dopisem bylo obci oznámeno, že k 31. 12. 2012 skončí uplynutí výpůjčky. Na základě tohoto oznámení rada rozhodla požádat o prodloužení výpůjčky do konce roku 2014.

Rada projednala základní podklady pro zadávací řízení na poskytování investičního úvěru dofinancování
stavby ČOV a kanalizace a schválila výzvu k podání nabídky s názvem: Dlouhodobý investiční úvěr pro projekt „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“ zadávací dokumentace. Zároveň rozhodla oslovit 6 bankovních
sektorů. S tímto schválila tři členy a náhradníky do komise pro otvírání obálek a pětičlennou hodnotící komisi. Dále rada odsouhlasila přerušení výstavby tohoto díla z důvodu nedostatečného finančního krytí ze
strany obce dle smlouvy o dílo č. 015-2012, ustanovení čl. III, bodu 8 uzavřené mezi obcí a zhotovitelem
stavby, společností LBtech a.s., Litomyšl. Zároveň schválila dodatek č. 1 k této smlouvě, kde se uvádí tato
skutečnost.

Rada projednala a rozhodla vyhovět žádosti společnosti ČEZ Distribuce a.s., Děčín o uznání vlastnictví budovy na st. 110 v k.ú. Velká Čermná ve prospěch společnosti ČEZ s tím, že náklady s vyhotovením notářského zápisu ponese společnost ČEZ. Dále rada projednala smlouvu mezi obcí a společností ČEZ ve věci zřízení
věcného břemene na pozemcích parcelní číslo 3129 a parcelní číslo 276/16 v k.ú. Velká Čermná, kdy se jedná o elektrickou přípojku k rodinnému domu pana Bednaříka. Touto smlouvou obci náleží jednorázová náhrada ve výši 10.000,- Kč.

Rada projednala a schválila mandátní smlouvu uzavřenou mezi obcí a panem Alešem Libotovským, Hřibany-Ledská ve věci zabezpečení koordinátora BOZP na stavbě „Revitalizace bývalé ubytovny na sociální byty
v obci Čermná nad Orlicí“. Dohodnutá cena za provedení díla činí: 4.500,- Kč měsíčně po celou dobu vý-

stavby. V případě, kdy budou práce na staveništi přerušeny, přerušuje se po tuto dobu i výkon činnosti koordinátora BOZP. Rada také projednala cenový návrh na organizaci výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku a rozhodla, aby byla uzavřena mandátní smlouva se společností BKN Vysoké Mýto za cenu 18.000,Kč včetně DPH. S tímto také projednala a schválila zadávací dokumentaci na „Poskytnutí úvěru k zajištění
spolufinancování projektu – Revitalizace bývalé ubytovny na sociální byty, Čermná nad Orlicí“. S tím rada
rozhodla o ustanovení tříčlenné výběrové komise pro otvírání obálek pro akci: „Poskytnutí úvěru k zajištění
spolufinancování projektu – Revitalizace bývalé ubytovny na sociální byty, Čermná nad Orlicí“ a šestičlenné
komise pro hodnocení nabídek na tuto akci. Následně na to schválila na tuto akci mandátní smlouvu uzavřenou mezi obcí a společností BKN Vysoké Mýto na zajištění Organizace výběrového řízení – na poskytnutí
spolufinancování projektu – Revitalizace bývalé ubytovny. Smlouva je uzavřena na částku 15.000,- Kč bez
DPH.

Rada projednala a odsouhlasila uskutečnění výkupu nefunkčních elektro výrobku společností
Sound&vision, s.r.o., Předměřice nad Labem. Případná smlouva se uzavře vždy na plánovaný termín svozu,
který připraví a navrhne Komise životního prostředí rady obce.

Rada také projednala a odsouhlasila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně
na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 uzavřenou mezi obcí a Královéhradeckým
krajem. Smlouvou je obci poskytnuta dotace ve výši 5.000,- Kč na věcné vybavení neinvestiční povahy a ve
výši 1.680,- Kč na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH. Rada projednala nabídku
a smlouvu na výsadbu zeleně v obcí uzavřenou mezi obcí a firmou 3G Garden Hlinsko za částku 75.318,- Kč
včetně DPH.

Rada projednala a odsouhlasila uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování mezí obcí a OSA –
Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, kdy předmětem smlouvy je udělení licence
k veřejnému provozování hudebních děl českých a zahraničních autorů při reprodukci hudebních děl. Jedná
se o produkci v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Autorská odměna za tuto produkci činí 4.289,- Kč bez
DPH.

Rada projednala žádost pana Martina Josky MČ 81 ve věci odkoupení pozemků z vlastnictví obce parcelní
číslo 3283 o výměře 7.006m2 a 3296 o výměře 131.634m2 v k.ú. Velká Čermná. Zároveň rozhodla vyvěsit
záměr na prodej těchto pozemků.

Rada projednala a rozhodla vyhovět žádosti TK Čermná nad Orlicí – oddílu kopané, ve věci přesunutí částky
5.380,- Kč z položky: Činnost oddílu na položku: Provozní náklady, a to z důvodu navýšení provozních nákladů spojených s elektrickou energií.

Rada projednala a schválila žádost předsedkyně paní Bc. Jaroslavy Sejkorové na nového člena Komise sociální, kterým se stala paní Jaroslava Bubnová z Malé Čermné.

Na svém posledním zasedání rada projednala dopis z MAS nad Orlicí ohledně žádosti o podporu financování integrované strategie na roky 2014-2020 a rozhodla nedoporučit zastupitelstvu navýšení ročního příspěvku ve výši 20,- Kč na jednoho obyvatele po dobu tří let. Také projednala dopis Sportovního sdružení
ČSTV Rychnov nad Kněžnou ve věci možnosti podílet se na sponzorování slavnostního vyhlášení ankety
Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2012, a rozhodla o příspěvku 2.000,- Kč. Také projednala materiál o Příspěvcích pro neziskové organizace a rozhodla tento dokument podstoupit k projednání zastupitelstva obce.

Děkuji za pozornost.

Zpracováno od 46. zasedání rady obce do 51. zasedání rady obce

