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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Čermná 

konaného dne 2. 2. 2017 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1. Smlouvu o uzavření  budoucí smlouvy  o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu  o právu 
provést stavbu(IV-12-2015179/VB/1) Česká Čermná knn smyčka 868/9 Kučera RD na pozemku 
p.p.č. 873/16 v k.ú. Česká Čermná Smlouvu o právu provést stavbu (vodovodní přípojka) na 
pozemku p. č. 1043/2.. 

2. Jako projektanta pro akci „ZŠ Česká Čermná – stavíme a měníme, půdu si opravíme“ ing. Jiřího 
Urbana, Dobrošov čp. 66, IČ 45915156 za nabídkovou cenu 125 802,- Kč. Za tuto cenu bude 
vypracována  projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a projektová dokumentace  k provedení 
stavby včetně položkového rozpočtu.Vnitřní směrnici č. 1/2016 – Zásady a postupy při zadávání 
veřejných zakázek. 

3. Zpracovatelem žádosti projektu „ZŠ Česká Čermná – stavíme a měníme, půdu si opravíme“ 
podávané do IROPu Východočeskou rozvojovou s. r. o. Sadová 1539, Nové Město nad Metují za 
nabídkovou cenu – Studie proveditelnosti 56 000,- Kč + DPH splatné po předání studie a dále cenu 
za přípravu vlastní žádosti 33.000,- Kč + DPH splatnou pouze v případě, že projekt bude realizován 
prostřednictvím IROP. 

4. Strategický rozvojový plán obce 2016 – 2025 k 02. 02. 2017 
5. Rozpočet pro rok 2017 v odvětvovém (§) členění jako schodkový se zapojením vlastních zdrojů 

z minulých let ve výši 5 959 400 Kč. Na straně příjmů 6 108 600 a na straně výdajů  ve výši 
12 038 000 Kč 

6. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2020 
7. Nový ceník drobných služeb. 

 
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
1. Požadavek na příspěvek ZŠ Trivium Plus Dobřany. 
 

 
Zastupitelstvo obce souhlasí: 
 

1. S jarním svozem nebezpečného odpadu firmou Marius Pedersen a s přistavením obecního velkého 
kontejneru na velkoobjemový odpad.  

2. S ponecháním příspěvků na již platných podmínkách a s rozšířením o výročí svateb. 
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce revokuje: 
1. Usnesení ze dne 28. 12. 2016 č.79/2016 s tím, že konečné částky projektu se navyšují na 

předfinancování projektu na 4.300.000 Kč včetně DPH a předpokládaná spoluúčast bude 430 000,- 
Kč. Náklady na provoz a údržbu jsou pak po dobu udržitelnosti odhadovány na 130 000,- Kč ročně. 

 
 

Zastupitelstvo obce ruší: 
1. Směrnici č. 1/2016 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek ke dni 2. 2. 2017. 

 
 


