Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Čermná
konaného dne 4. 5. 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Závěrečný účet za r. 2016 v rozsahu finančních výkazů s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradou dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb. a § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb,
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou za rok 2016. Výhrada: B - „Při
přezkoumání hospodaření – Obec Česká Čermná byly zjištěny mírně závažné chyby a nedostatky.
Dále byly zjištěny závažné chyby a nedostatky C, a to Návrh rozpočtu na r. 2016 nebyl zveřejněn
stanoveným způsobem a v určeném rozsahu. Nebyl dodržen rozsah zveřejnění na fyzické úřední
desce, neboť výdaje nebyly zveřejněny podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové
skladby, konkrétně nebyla zveřejněna třída 6.
2. Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2016.
3. Prodej pozemku p. č. 2100/2 o výměře 99 m2 za cenu 100 Kč/m2 paní Monice Dobrovolné a p.
Rudolfu Bořkovi a pověřuje starostku Evu Smažíkovou podepsáním kupní smlouvy.
4. Pronájem pozemků p.č. 849,845,843/1,843/10,843/11,843/12 v k.ú.Česká Čermná paní Martině
Tiché, bytem Česká Čermná čp. 75 a to za účelem pastvy koní za cenu 800,- Kč / rok na dobu 5 let.
Podepsáním smlouvy pověřuje paní Evu Smažíkovou.
5. Umístění retardérů dle nákresu a jejich vybudování.
6. Smlouvu darovací s panem J, M. Bartoněm – Dobenínem na 10 000,- Kč a jejím podepsáním
pověřuje paní Evu Smažíkovou.
7. Firmu Východočeská rozvojová s r.o., Sadová 1539, Nové Město nad Metují k přípravě podkladů a
vypracování žádosti o dotaci na sociální bydlení, týkající se 4 bytů v č.p. 116 do IROP 2014-2020 za
nabídkovou cenu – Studie proveditelnosti 54 000,- Kč bez DPH . Příprava projektové žádosti a jejich
příloh 43 000,- bez DPH splatná jen při realizaci projektu prostřednictvím IROP.
8. Koordinátora BOZP pro stavbu „ Rekonstrukce čp. 116 a 117“ pana Michala Nováka, Mezilesí 90 a
pověřuje starostku Evu Smažíkovou zasláním objednávky na tyto práce.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. S nákupem pozemku a to p.č. 1054/2,p.č. 2099,p.č.2111 a p.č. 2117v k.ú. Česká Čermná a pověřuje
Evu Smažíkovou podpisem kupní smlouvy na tyto pozemky v částce 115 211,- Kč.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 5.
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