3. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady konané dne: 9. prosince 2010
003/10/01
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. 26, 27, 28 a 29.
Rozpočtové opatření č. 26 – přesun schválených odpisů pro Masarykovu v
částce 63 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 27 – dotace pro JSDH (hasiči) – příjem v celkové výši:
24 850,- Kč (dotace z KK)
Rozpočtové opatření č. 28 – příspěvek na pečovatelskou službu ve výši: 4000,Kč
Rozpočtové opatření č. 29 – dotace z ÚP RK na VPP – v celkové výši 168tis. Kč
003/10/02

Rada bere na vědomí transformaci Zemědělské hospodářské správy.
Starostovi se ukládá nadále sledovat vývoj transformace ZHS a radu o této
transformaci pravidelně informovat.

003/10/03

Rada bere na vědomí navýšení ceny vodného o 3%.
Starostovi ukládá seznámit občany na nejbližším zasedání zastupitelstva
občany obce o navýšení ceny vodného a předsedkyni finančního výboru
připravit návrh ceny stočného.

003/10/04

Rada projednala dopis auditorky obce paní Kudrnové. Rada dopis bere na
vědomí.
Starostovi ukládá předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva smlouvy o
přidělení příspěvku pro TK Čermná nad Orlicí a PS Brontosauři Čermná nad
Orlicí ke schválení, a zároveň předložit uzavřené smlouvy s MAS nad Orlicí na
projekt spolupráce: Venkovské komunitní školy.

003/10/05

Rada projednala žádost pana Františka Uherky ml. z MČ čp. 178 ve věci
umístění plechové garáže na pozemku v majetku obce. Rada vyslovila souhlas
s umístěním plechové garáže o maximálních rozměrech 5x3m na dobu 5-ti let
bez určení poplatku.
Starosta se pověřuje vypracováním a podepsáním smlouvy.

003/10/06

Rada bere na vědomí informace z jednání DSO Tichá Orlice a doporučuje jako
dalšího zástupce místostarostu Mgr. Davida Josku.
Starosta se pověřuje informovat zastupitelstvo o nutnosti delegovat dalšího
člena do svazku Tichá Orlice. Rada navrhuje místostarostu Mgr. Davida
Josku.

003/10/07

Rada vzala na vědomí informaci o existenci dokumentu: „Krajinářská analýza
segmentu Tiché Orlice a návrh optimalizace jejího využití se zaměřením na
mokřadní biotopy a rekreační využití“, zpracovaného Mendelovou univerzitou
v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta.
Předsedovi KŽP se ukládá o výsledcích vyplývajících z tohoto materiálu
informovat radu obce.

003/10/08

Rada projednala a schválila žádosti na dotace z POV Královéhradeckého kraje.
Starostovi se ukládá předložit tyto smlouvy na nejbližším zasedání
zastupitelstva.

