4. zasedání rady obce – usnesení zasedání rady obce konané dne: 22. prosince 2010
Usnesení:
004/10/01

Rada schvaluje rozpočtová opatření č. 30 a č. 31.
Rozpočtové opatření č. 30 – dotace KK – hospodaření v lesích.
Rozpočtové opatření č. 31 – vyrovnání jednotlivých paragrafů rozpočtu.

004/10/02

Rada projednala žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje od ZŠ a MŠ Prointepo Hradec
Králové s.r.o pro rok 2011 a rozhodla poskytnout finanční dar v rámci rozpočtu roku 2011.
Rada ukládá předsedkyni FV zapracovat tento dar do rozpočtu na rok 2011.

004/10/03

Rada projednala žádost o sponzorský dar Dětskému domovou se školou a základní školou
Kostelec nad Orlicí a rozhodla poskytnout finanční dar v rámci rozpočtu 2011 v celkové výši
3000,- Kč.
Rada ukládá předsedkyni FV zapracovat tuto žádost do rozpočtu na rok 2011.

004/10/04

Rada projednala zadávací dokumentaci: „Úspory energie v Základní škole v Čermné nad
Orlicí“, předloženou agenturou Centrum rozvoje Česká Skalice, o.s. a rozhodla, že zadávací
dokumentaci prostudují jednotliví členové rady a budou ji projednávat na příštím zasedání
dne 5. ledna 2011.

004/10/05

Rada bere na vědomí dopis auditorky Jany Kudrnové týkající se účtování prodeje pozemků,
které se uskuteční v roce 2011.
Starostovi a předsedkyni FV se ukládá připravit směrnici pro účtování prodeje
pozemku do budoucna.

004/10/06

Rada ukládá Komisi životního prostředí a Komisi stavební připravit varianty na čištění
odpadních vod v Číčové. Komisím se ukládá připravit návrh, který bychom mohli předložit
samosprávě v Číčové.
Místostarostovi se ukládá oslovit předsedy dotčených komisí.

004/10/07

Rada vyslovila souhlas s účastí starosti na semináři: „Protipovodňová opatření v obcích“,
který se koná ve středu 12. ledna 2011 v České skalici.
Rada vyslovila souhlas s účasti místostarosty na konferenci Internet ve státní správě a
samosprávě, která se uskuteční 4. a 5. dubna 2011 v Hradci Králové.

004/10/08

Rada obce schválila možnost uskutečnění naléhavých výdajů ze strany starosty obce bez
schválení rady do maximální výše 10.000,- Kč.

004/10/09

Rada rozhodla zapůjčit počítač člence rady paní Andrlíkové ke zpracování podkladů pro
jednání rady a zastupitelstva.
Místostarostovi se ukládá připravit techniku k zapůjčení.

004/10/10

Rada projednala nabídku odkoupení nemovitosti z majetkové podstaty - PERLA, bavlnářské
závody. Insolvenční správce zahrnul do majetkové podstaty nemovitost – parcelu č. 452/60 –
trvalý travní porost o výměře 5m2.
Rada vyslovila souhlas s odkupem pozemku p.č. 452/60 do vlastnictví obce za 20,- Kč/m2.
Starosta se pověřuje oslovením insolvenčního správce JUDr. Evy Mlčochové.

