9. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne: 02. března 2011
Usnesení:
009/11/01

Rada projednala odpověď Pozemkového fundu ČR Praha na žádost obce o bezúplatný převod pozemku č. 26/2 v k.ú. Číčová (pozemek pod skladem a stodolou). Byla informována o
nutnosti provedení místního šetření z důvodu, že pozemek splňuje předpoklady pro bezúplatný převod.
Starostovi obce se ukládá informovat radu o uskutečněném místním šetření a o výsledcích,
které z tohoto šetření vyplynou.

009/11/02

Rada projednala protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění u Zaměstnanecké pojišťovny škoda provedené dne 11. února 2011. Protokol vzala na vědomí
s tím, že penále které bylo obci uloženo ve výši 396,- Kč, půjde na vrub účetní obce srážkou
ze mzdy.
Starostovi se ukládá vykonat toto usnesení.

009/11/03

Rada na základně zaslaného nového dodatku ke smlouvě o odběru a uložení odpadu mezí
firmou ODEKO s.r.o. a obcí, zrušila své usnesení č. 007/11/04 a souhlasí s novým dodatkem,
ve kterém je stanovena cena bez drobného chemického odpadu na rok 2011 ve výši: 710,40
Kč vč. 10% DPH za jednoho obyvatele (v přepočtu na 1021 obyvatel).
Starostovi se ukládá podepsat dodatek č. 8 ke smlouvě o odběru a uložení odpadu.

009/11/04

Rada vyslovila souhlas s uzavřením smluv o nájmu hrobového místa na místním hřbitově
v Malé Čermné s nájemníky na dobu od 1.1.2011 do 31.12.2015 dle schváleného nájemného
a služeb zastupitelstvem obce.
Starosta se pověřuje podepsáním smluv.

009/11/05

Rada projednala dopis od TK, oddílu kopané Čermná nad Orlicí, ohledně dřívějšího projednání přidělení příspěvku na činnost organizace zastupitelstvem obce.
Starostovi a místostarostovi se ukládá do příštího zasedání rady vypracovat návrh smluv o
poskytnutí příspěvku organizacím a po jejich schválení radou, svolat mimořádné zasedání
zastupitelstva. Starostovi se ukládá dopisem vyrozumět TK.

009/11/06

Rada projednala žádost pana Zdeňka Hemelíka o zapůjčení pozemku č. 3135 na uskladnění
materiálu pro výstavbu rodinného domu s tím, že bude-li pozemek prodán, bude muset být
vyklizen a uveden do původního stavu.
Starostovi se ukládá vyrozumět pana Hemelíka.

009/11/07

Rada projednala žádost pana Jaroslava Provazníka na odkup části pozemku č. 452/7 v k.ú.
Malá Čermná a rozhodla vypracovat geometrický plán na tento pozemek (oddělení části)
s tím, že až bude vypracován geometrický plán, bude vyvěšen záměr na odprodej pozemku.
Starostovi se ukládá požádat pana Provazníka o vypracování geometrického plánu a následně geometrický plán předložit radě ke schválení.

009/11/08

Starosta obce informoval radu o přípravě setkání s podnikateli obce, které se uskuteční 9.
března od 18:00 hodin v Restauraci „U Krtka“.
Rada souhlasí s uvolněním částky do 5tis. Kč pro občerstvení účastníků.

