5. zasedání rady obce – usnesení zasedání rady obce konané dne: 5. ledna 2011
Usnesení :
005/11/01

Rada vzala na vědomí informaci o projednávání zadávací dokumentace územního plánu
komisí stavební. Na základně možnosti připomínkován ze strany občanů rozhodla zadávací
dokument zveřejnit na internetových stránkách obce.
Místostarostovi se ukládá zveřejnit zadání nového územního plánu na internetových
stránkách obce.

005/11/02

Rada projednala zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a stavební
práce „Úspora energie v Základní škole Čermná nad Orlicí“, a schvaluje tuto zadávací
dokumentaci.
Rada ukládá starostovi obce tuto zadávací dokumentaci s jejími připomínkami zaslat
Centru rozvoje Česká Skalice a připravit výběrové řízení na tuto veřejnou zakázku. Dále
starostovi ukládá informovat radu o datumovém zahájení na nejbližším zasedání.

005/11/03

Rada projednala platový výměr řediteli Masarykovy mateřské a základní školy a odsouhlasila
přiznání platového výměru od 1. ledna 2011.
Starosta se pověřuje podpisem platového výměru.

005/11/04

Rada bere na vědomí informaci z jednání dobrovolného svazku Poorlicko ohledně svolání
valné hromady za účelem odprodeje části společnosti ODEKO od pana Šubrta.
Starosta se pověřuje informovat radu o průběhu valné hromady.

005/11/05

Rada projednala požadavek do rozpočtu na rok 2011 od správce obecního lesa pana
Havránka.
Předsedkyni finančního výboru se ukládá zapracovat požadované částky do rozpočtu obce
na rok 2011.

005/11/06

Rada projednala nabídku pana Petra Provazníka z Malé Čermné na údržbu a výrobu
strojového zařízení obecního úřadu. Rada projednala a schválila tuto nabídku.
Starostovi se ukládá připravit smlouvu s firmou p. Provazníka z Malé Čermné na údržbu a
výrobu strojového zařízení v roce 2011.

005/11/07

Rada projednala obsazení volného místa předsedy komise kulturně-školské a schválila na
tuto pozici radního obce – pana Pavla Raka.
Starostovi a místostarostovi se ukládá zveřejnit složení komisí a výborů na úředních
deskách a na internetových stránkách obce.

005/11/08

Rada projednala e-mail předsedy Komise životního prostředí ohledně stavu Orbanské zátoky
a rozhodla pozvat předsedu komise a člena výkonného výboru MO ČRS Borohrádek – pana
Zdeňka Hemelíka, na příští zasedání rady.
Místostarostovi se ukládá pozvat pana Jana Kosinku (předsedu KŽP) a pana Zdeňka
Hemelíka (člena VV MO ČRS Borohrádek) na příští zasedání rady obce – tj. 19.1.2011.

