001/10/01

Rada obce vyslovila souhlas s uzavřením kupní smlouvy č. 0111/2010 mezi
obcí a firmou Josef Chvojan, Malá Čermná 143, 517 25 ČERMNÁ NAD
ORLICÍ o výkupu vytěženého dřeva v lesní porostu 43B13 a 41J8a v k.ú.
Velká Čermná.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

001/10/02

Rada schvaluje odprodej zbylého dřeva z těžby v lesních porostech 43B13 a
41J8a v k.ú. VČ (cca 24 prostorových metrů listnatých stromu o délce 4m dub, bříza) za cenu 420,- Kč bez DPH za prostorový metr. Kupující zajistí
vlastní zpracování a odvoz dřeva.
Starosta se pověřuje uveřejněním záměru odprodeje palivového dřeva.

001/10/03

Rada schvaluje odprodej klestí jako palivového dřeva vzniklého dočišťováním
lesa v lesních porostech 43B13 a 41J8a v k.ú. VČ. Dřevo bude nejprve
nabídnuto zaměstnancům obce pracujících u obce pod Úřadem práce za cenu
50,- Kč s DPH za prostorový metr. V případě, že nebude z jejich řad zájem,
bude dřevo nabídnuto ostatním zájemcům za cenu 250,- Kč včetně DPH za
prostorový metr.
Starosta se pověřuje uveřejněním záměru odprodeje palivového dřeva.

001/10/04

Rada obce schvaluje použití finančních prostředků získaných těžbou dřeva
k nové výsadbě v roce 2011.
Rada obce ukládá předsedkyni FV zapracovat finanční prostředky získané
z prodeje dřeva do rozpočtu obce na rok 2011. Finanční prostředky budou
využity pro novou výsadbu v roce 2011.

001/10/05

Rada rozhodla o ustanovení 5 komisí rady obce včetně obsazení předsedů:
Komise sociální, předseda: BC. JAROSLAVA SEJKOROVÁ
Komise kulturně školská, předseda: zatím neobsazeno
Komise životního prostředí, předseda: JAN KOSINKA
Komise stavební a územního plánování, předseda: LADISLAV NOVÁK
Komise pro mládež, předseda: JAKUB KUCHAŘ, patronem této komise bude
místostarosta obce
Rada obce ukládá předsedům komisí předložit seznam členů, kteří budou
v jednotlivých komisích pracovat. Místostarostovi oslovit veřejnost
prostřednictvím webových stránek o možnosti zapojit se do práce
v jednotlivých komisích.

001/10/06

Rada vyslovila souhlas s vypracováním žádostí na finanční prostředky z POV
Královéhradeckého kraje.
Starostovi se ukládá vypracovat žádosti na získání finančních prostředků
z POV Královéhradeckého kraje pro dotační tituly: dotace na úroky
z úvěrů a ŠOV.
Radním se ukládá na příští zasedání rady (tj. T: 24.11.2010) připravit
návrhy na dotační programy 1 a 2 z POV Královéhradeckého kraje.

001/10/07

Rada bere na vědomí zadání územního plánu Čermná nad Orlicí.
Rada bude celou záležitost průběžně sledovat.

001/10/08

Rada vyslovila souhlas s vybudováním autobusové zastávky na znamení pod
označením: „Čermná n.Orl., Zbytka“.
Rada pověřuje starostu oslovením p. Zdeňka Loufka na předložení
nabídky k provedení stavebních úprav pro autobusovou zastávku
„Čermná n.Orl., Zbyka“

001/10/09

Rada byla informována o možnosti odkupu obchodního podílu p. Jiřího Šubrta
u spol. ODEKO s.r.o. Týniště nad Orlicí.
Starostovi obce se ukládá celou tuto záležitost projednat ve svazku
Poorlicko a s výsledky tohoto jednání seznámit radu obce.

001/10/10

Na základě obdržené dotace ze SFŽP na Úspory energie v Základní škole
Čermná nad Orlicí rada rozhodla o zahájení výběrového řízení k realizaci této
akce.
Starostovi se ukládá oslovit agenturu a postupovat dle mandátní smlouvy
na zahájení výběrového řízení na realizaci akce: Úspory energie
v Základní škole Čermná nad Orlicí. Za obec rada do výběrového řízení
deleguje: Davida Josku, Rudolfa Rouse, Jiřího Němce a Janu
Schneiderovou.

001/10/11

Rada obce schvaluje odpisový plán Masarykovy základní školy.

001/10/12

Rada projednala žádosti na obsazení pozice dělníka u obce Čermná nad Orlicí.
Na základě dlouhé diskuze rozhodla ponechat rozhodnutí na obsazení této
pozice plně v rukou starosty obce.
Rada obce pověřuje starostu obsazením pozice dělníka obecního úřadu.

001/10/13

Na základě různých informací a informací jednotlivých členů rady.
Starostovi obce se ukládá zakoupit 3ks publikací Hasičské automobily a
knihy předat jednotlivým SDH působících v naší obci.
Starosta zajistí předání klíče od rozvodny na veřejné osvětlení v Číčové
pro p. Rudolfa Rouse.
Starostovi se ukládá zjistit možnost umístění velkého vypouklého zrcadla
na křižovatku směrem k „posádce“ v Malé Čermné.
Starostovi se ukládá uložit zaměstnancům technických služeb umístit
dopravní značení snižující povolenou rychlost na 30 km v hodině na
komunikaci směrem k posádce v Malé Čermné.
Starostovi se ukládá uložit zaměstnancům technických služeb umístit
dopravní značení vymezující parkovací místo pro handicapované řidiče na
odstavné ploše před „vojenskými“ bytovkami v Malé Čermné.

