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

4. března 2013

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 17. prosince 2012, kdy se rada se od tohoto zasedání sešla pětkrát, vždy v plném složení. Na 52. zasedání rady obce byli k problematice činnosti Kontrolního výboru a Komise životního prostředí přítomni pánové Zdeněk Hemelík, Roman David a Pavel Michajlow. Předseda kontrolního výboru se dále účastnil 53.
zasedání rady obce.

Rada na svém 52. zasedání zasedala spolu s předsedou Komise ŽP, kde byl radě předložen plán činnosti
komise na rok 2013 s ujištěním, že komise bude zasedat minimálně 3x ročně. Předsedovi komise uložila
předložit zprávu o činnosti do 30. června 2013. Na tomto zasedání rady dále proběhlo společné zasedání
s předsedou Kontrolního výboru a členem výboru panem Romanem Davidem. Předseda předložil plán činnosti a radu informoval o plánu práce, který výbor schválil na svém zasedání dne 19. prosince 2012.

Rada projednala a schválila rozpočtová opatření č. 22 (dotace KK na volby prezidenta) a č. 23 (úpravy mezi
paragrafy).

Rada projednala a odsouhlasila Zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce pod názvem: Poskytnutí
úvěru k zajištění spolufinancování projektu „Revitalizace bývalé ubytovny na sociální byty, Čermná nad Orlicí“, s tím, že mezi parametry úvěru bude uvedena pevná úroková sazba se splatností 20 let. Zároveň rozhodla o jmenování tříčlenné komise pro otvírání obálek se třemi náhradníky a jmenování pětičlenné hodnotící komise s pěti náhradníky. Na základě toho, že obci byla doručena pouze jedna nabídka na poskytnutí
úvěru pro výstavbu „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“, rada rozhodla na základě doporučení hodnotící
komise o zrušení zadávacího řízení k této veřejné zakázce.

Rada projednala a schválila Nájemní smlouvu – nájem nemovité věci mezi obcí a Mysliveckým sdružením
„ORLICE“, o.s. Borohrádek, kdy předmětem nájmu jsou pozemky parcelní číslo 3179, 3262, 3413 a stavební
parcela č. 118 v k.ú. Velká Čermná o celkové výměře 11.410m2 za celkové nájemné 1.170,- Kč/rok, s tím, že
smlouva se uzavírá na dobu určitou pěti let se začátkem nájmu od 1. 1. 2013. Rada dále projednala a schválila Smlouvu o nájmu a poskytování služeb uzavřenou mezi obcí a společností Konica Minolta Business Solution Czech spol. s r.o., Brno na nájem a poskytování služeb kopírovacího stroje Bizhub C284
s příslušenstvím, za cenu 6.000,- Kč bez DPH měsíčně a paušálem 3.000 černobílých a 1.000 barevných

stran a cenou nad paušál 0,36 Kč za černobílou stranu a 1,30 Kč barevně bez DPH. Rada také projednala a
odsouhlasila dodatek k servisní smlouvě programového vybavení CODEXIS ONLINE za cenu 12.000,- Kč bez
DPH s dobou trvání 2 roky. Rada projednala a schválila Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Praha ve věci bezplatného vypůjčení odpadových nádob na tříděný odpad. Projednala
a schválila smlouvu č. 4/2013 uzavřenou mezi obcí a společností ODEKO s.r.o. Týniště nad Orlicí ve věci
zajišťování služeb v oblasti s odpady. Kdy pro rok 2013 činí poplatek za směsný komunální odpad
545.591,50 Kč bez DPH a za separovaný odpad 118.298,50 Kč bez DPH. Smlouvou se také upravuje cena za
převzetí ostatního směsného komunálního odpadu, bioodpadu a velkoobjemového odpadu od občanů a
z obce na překládací stanici odpadu v ceně 1.610,- Kč/t komunálního či velkoobjemového odpadu a 300,Kč/t bioodpadu, vše bez DPH. Rada projednala a schválila nájemní smlouvu mezi obcí a VUSS Pardubice na
vojenskou čističku s příslušenstvím umístěnou na sportovišti na dobu od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2014 za cenu
4.800,- Kč ročně. Rada také projednala návrh nájemní smlouvy mezi obcí a společností Lesy ČR k pozemku
parc. č. 855 v k.ú. Malá Čermná (horní fotbalové hřiště) a uložila starostovi celou záležitost projednat
s vlastníkem ohledně možnosti případného odkupu do vlastnictví obce.

Rada projednala a odsouhlasila žádost společnosti Mňuk Motokros Team, Vysoké Mýto ve věci stanoviska
obce k případnému využití pozemku p.č. 3191 v k.ú. Velká Čermná k účelům tréninku reprezentantů v motokrosu v měsících leden – březen 2013 (zimní příprava). Souhlas rada vydala pouze za předpokladu, že
pozemek bude využit pouze v uvedených měsících.

Rada projednala a zamítla nabídku na organizaci výběrového řízení zpracovatele územně plánovací dokumentace s tím, že zároveň rozhodla oslovit Ing. Zemana, který zpracovával současný územní plán, aby zaslal
obci cenovou nabídku na vypracování nového plánu.

Rada dále projednala a odsouhlasila dodatek č. 2 ke smlouvě č. 15/2012 uzavřené mezi obcí a společností
LBTech a.s. Litomyšl, kterým se doplňuje pověřený zástupce pro věci technické i smluvní – pan Ing. Jiří Bachman a uvádí se nové číslo účtu zhotovitele. Dodatkem je řešena také změna ceny díla na základě navýšení sazby DPH o 1% na cenu 85.798.008,- Kč včetně DPH. V souvislosti se změnou DPH o 1% rada také projednala a schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1063/2012 „Revitalizace bývalé ubytovny na sociální
byty, Čermná nad Orlicí“ uzavřený mezi obcí a společností STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí, dodatkem se
tak změnila cena díla na částku: 8.497.248,79 Kč včetně DPH. Vlivem změny DPH dále odsouhlasila dodatek
č. 1 k Mandátní smlouvě č. 324/2012 uzavřené mezi obcí a společností DEVELOPER CZ s.r.o., Liberec na
technický dozor investora na akci „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“, dodatkem se mění celková cena
díla na částku 392.824,08 Kč včetně DPH.

Rada projednala dopis z KÚ KHK ve věci zřízení účtu u ČNB pro příjem dotací a návratních finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. Na základě toho rozhodla o zřízení účtu u
ČNB. Starostu pověřila celou záležitost projednat s ČNB a pověřila ho k založení účtu u této instituce. Dále
uložila starostovi informaci o založení účtu u ČNB zaslat KÚ KHK ekonomickému odboru, oddělení výkaznictví a financování obcí. Starostovi uložila zřídit tak účet obce u ČNB.

Rada projednala odpověď Ing. Karla Janečka, náměstka hejtmana KHK, ve věci dopisu týkajícího se postoupení stížnosti manželů Militkých na dopravní situaci v místní části Velká Čermná. Na základě toho uložila
starostovi vyvolat místní jednání mezi obcí, ODSH Kostelec nad Orlicí, SÚS KHK a PČR DI Rychnov nad Kněžnou, kdy na místě budou v rámci jednotlivých kompetencí domluveny opatření a postupy, které povedou
ke zlepšení řešeného úseku. Rada také vzala na vědomí dopis ČPP, a.s. ve věci Potvrzení o registraci škodné
události z povinného ručení, kdy se jedná o poškození 3ks dubů vysázených podél nájezdu na most ve Velké
Čermné a pověřila starostu k jednání s pojišťovnou.

Rada projednala a zamítla nabídku společnosti Finance Zlín, a.s. ve věci prodeje nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna ve vlastnictví obce, za cenu 480,- Kč za jednu akcii, obec vlastní 752ks akcií. Rada
projednala žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje na žáka od Centra PROINTEPO Hradec Králové a rozhodla uvolnit částku 3.000,- Kč z rozpočtu obce.

Rada také projednala a rozhodla o navýšení příspěvku na jedno jídlo pro zaměstnance Obce ve výši 50%
z ceny dodavatele a schválila tak aktualizaci směrnice: Stravování zaměstnanců Obce Čermná nad Orlicí.
Rada byla seznámena se zprávou Police ČR, Obvodního oddělení Týniště nad Orlicí o bezpečnostní situaci
za II. pololetí roku 2012, zpráva je součástí materiálů dnešního jednání. Dále se seznámila s průběhem inventarizací a inventarizační zprávou za rok 2012 předloženou předsedou Majetkové komise. Také se seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2013, předloženým předsedkyní Finančního výboru, projednání rozpočtu je součástí dnešního jednání. Byla seznámena s návrhem a doporučuje zastupitelstvu ke schválení OZV č.
1/2013 ve věci poplatku za TKO na rok 2013.

Rada projednala a schválila žádost Masarykovy základní a mateřské školy Čermná nad Orlicí ve věci převodu hospodářského výsledku za rok 2012 do rezervního fondu školy, kam tímto bude převedena částka
10.665,60 Kč.

Na svém posledním zasedání rada projednala žádost SÚS Královéhradeckého kraje ve věci uzavření komunikace II. třídy mezi Šachovem a Velkou Čermnou a byla seznámena s návrhem objízdných tras v rámci 2.
etapy obnovy živičného krytu na silnici II/317 v úseku od křižovatky na Šachov po Velkou Čermnou. Uložila

starostovi a místostarostovi vypracovat informační leták k objízdným trasám pro občany obce, který také
zohlední opravu vozovek na náměstí v Borohrádku, která bude probíhat v termínu od 15. března do 15.
května.

Děkuji za pozornost.

Zpracováno od 52. zasedání rady obce do 56. zasedání rady obce

