2. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady konané dne: 24. listopadu 2010
002/10/01

Rada rozhodla nadále nesledovat plnění poţadavků samosprávy Číčová, dle
předloţeného zápisu z minulého volebního období, a rozhodla zabývat se
poţadavky vyplývající z budoucího zápisu z jednání nové samosprávy.
Rada obce ukládá starostovi uložit budoucímu předsedovi samosprávného
výboru předložit zápis ze zasedání samosprávného výboru, po jeho
nejbližším zasedání.

002/10/02

Na základně usnesení č. 92/10/6 (doplnění a opravy dopravního značení v obci
dle dokumentace „Pasportizace místních komunikací a dopravního značení“)
rada souhlasí s cenovou nabídkou pana Malého z Běstovic na výrobu 39 ks
značek s drţáky v celkové výši 30tis. Kč. S realizací do 30. listopadu 2010.
Starosta se pověřuje oznámit panu Malému schválení jeho nabídky.

002/10/03

Rada rozhodla upravit částku v usnesení rady č. 001/10/02 (odprodej zbylého
dřeva z těţby v lesních porostech) z částky 420,- Kč bez DPH za prostorový
metr na částku 450,- Kč bez DPH. Důvodem úpravy je niţší sazba DPH (10%).
Starosta se pověřuje oznámit úpravu ceny správci lesa.

002/10/04

Rada na základě schváleného odpisového plánu Masarykovy základní školy
rozhodla uvolnit finanční prostředky ve výši 63tis. Kč, které budou poukázány
na účet školy. Finanční prostředky budou školou vedeny pod zvláštním
účelovým znakem a budou vyuţity pouze po konzultaci a schválení radou
obce.
Starostovi se ukládá poukázat finanční prostředky na účet školy.
Předsedkyni FV se ukládá připravit rozpočtové opatření k tomuto výdaji.

002/10/05

Rada rozhodla uveřejňovat svá usnesení, která jsou uvedena v zápise z jednání
rady, v obecním zpravodaji a na internetových stránkách obce. Rada dále
rozhodla zápisy uveřejňovat bez ověření, a to z důvodu snadnější publikace.
Obsah uveřejnění se však musí plně shodovat s ověřeným zápisem!
Místostarosta se pověřuje uveřejněním usnesením z jednání rady obce,
vždy po ověření zápisu. Na internetových stránkách obce nejpozději 7 dní
po ověření, ve zpravodaji souhrnně za čtvrtletí.

002/10/06

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 22 – dotace průtokový transfer
Masarykova ZŠ a MŠ ze dne 11.11.2010 – 1. záloha dotace pro Masarykovu
základní školu a mateřskou školu z OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na základních školách – v částce: 261 250,80 Kč.

002/10/07

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 23 – účelová dotace z KK – sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011 ze dne 12.11.2010 – dotace určená na úhradu
výdajů spojených s přípravou a provedení sčítání lidu, domů a bytů – v částce:
5672,00 Kč.

002/10/08

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 24 – přesun mezi paragrafy ze dne
30.11.2010 – přesun z §1032/5169 (podpora ostatních produkčních
činností/nákup ostatních sluţeb) na §1031/5169 (pěstební činnost/nákup

ostatních sluţeb) – v částce 10tis. Kč a přesun z §2219/6121 (ostatní záleţitosti
pozemních komunikací/budovy, haly a stavby) na §2212/6121 (silnice/budovy,
haly a stavby) v částce 120tis. Kč.
002/10/09

Rada bere na vědomí vydání stavebního povolení pro stavbu: Stavební úpravy
hostince čp. 112 Malá Čermná nad Orlicí, pro změnu v uţívání hospodského
sálu na prodejnu smíšeného zboţí.

002/10/10

Rada bere na vědomí finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce na rok
2011, kdy na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2011
byla přidělena obci účelová dotace na běţné výdaje a příspěvky ve výši
287 720,- Kč (v tom 206 500,- Kč na výkon státní správy, 81 220,- Kč jako
příspěvek na školství)
Předsedkyni se ukládá zapracovat částku 206 500,- Kč a 81 220,- Kč do
návrhu rozpočtu obce na rok 2011.

002/10/11

Rada schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí a firmou SMETANA EKO,
s.r.o. na odkoupení stoţárové trafostanice typu PTS 400 kVA s
transformátorem o příkonu 250 kVA situované na pozemku parc. č. 53/22
v k.ú. Velká Čermná, z majetku obce. Kupní cena byla mezi oběma stranami
sjednána dohodou a činí 500,- Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním kupní smlouvy.

002/10/12

Rada bere na vědomí sloţení hlavní a dílčích inventarizačních komisí.

002/10/13

Rada schvaluje uvolnit příspěvek FOD (Fondu ohroţených dětí) ve stejné výši
jako v letech minulých. Rada rozhodla neuvolnit finanční příspěvek Hospicu
Aneţky České.
Starosta se pověřuje projednat s účetní obce uvolnění finančního
příspěvku pro FOD.

002/10/14

Rada ukládá místostarostovi obce vyzvat předsedu komise ŢP, aby připravil
návrh na osázení dětských hřišť doprovodnou zelení s realizací v roce 2011.
Rada ukládá starostovi obce vyzvat pana Miloslava Rouse k zadělání díry vedle
mléčnice v bývalém statku v Číčové.
Rada ukládá místostarostovi připravit soupis veškerého nepotřebného
technického vybavení k odprodeji pro zájemce z řad občanů obce.

