10. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne: 16. března 2011
Usnesení:
010/11/01

Rada rozhodla na základě svého usnesení č. 99/10/06 oslovit místní firmy na uskutečnění
akce: oprava vjezdu před hasičskou zbrojnicí a vybudování nového parkoviště u hasičské
zbrojnice.
Starosta se pověřuje oslovení místních firem – SIPA, ZEMPRA a pana Jaroslava Provazníka
k podání nabídek na realizaci tohoto díla.

010/11/02

Starosta informoval radu o skutečnosti, že pro letošní rok, navzdory tomu jak bylo avizováno, nebude vyhlášena výzva o dotaci na zpracování Územních plánů.
Rada tuto informaci vzala na vědomí a rozhodla, že územní plán nebude zpracováván, dokud nebude vyhlášena výzva o dotaci na pořízení nového ÚP.

010/11/03

Na základě požadavků občanů starosta vyvolal jednání ohledně dopravy přes most v Číčové.
Toto jednání se uskuteční 22. března 2011 v 9:00 hodin.
Starostovi se ukládá informovat radu o závěrech z tohoto jednání.

010/11/04

Na základě žádosti o odprodej pozemku č. 279/3 v k.ú. Velká Čermná podané panem Kolovratníkem, rada rozhodla vyvolat jednání mezi obcí, panem Kolovratníkem a paní Petrašovou
za účelem vyjasnění si vlastnických vztahů k tomuto pozemku.
Starostovi se ukládá vyvolat toto jednání a radu následně informovat.

010/11/05

Rada projednala a souhlasí s žádostí o odprodej pozemků z majetku obce č. 305 a 310/1
v k.ú. Malá Čermná o výměře 1600m2 za účelem výstavby rodinného domu.
Starostovi se ukládá zveřejnit tento záměr.

010/11/06

Rada projednala a vyslovila souhlas se Smlouvou o předání a převzetí nebezpečných odpadů
za účelem jeho využití či odstranění mezi obcí a firmou EKOPART s.r.o. VAMBERK.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

010/11/07

Rada projednala a odsouhlasila Smlouvu o dílo č. 16/2010 mezi obcí a Stavitelství DS Přibyl,
Rychnov nad Kněžnou - o vybudování chodníků v Malé Čermné. Termín plnění smlouvy – od
1. dubna do 30. června 2011, cena díla: 473 437,50Kč bez DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy. Starostovi se ukládá oslovit pány Z.Loufka,
M.Longauera a J.Provazníka ohledně technického dozoru na tuto akci.

010/11/08

Rada projednala dopis paní Hany Lesákové z Mlýnu Korunka, Číčová 22.
Rada bere dopis paní Hany Lesákové na vědomí s tím, že ukládá starostovi obce odpovědět
na dotazy v tomto dopise uvedené.

010/11/09

Rada na základě informací podaných na zasedání dobrovolného svazku Poorlicko projednala
problematiku nezaměstnaných v obci. Rada rozhodla o zaměstnání pěti lidí, jejichž plat bude
plně pokryt z dotace Úřadu práce (částka 10720,-Kč včetně odvodů) a o zaměstnání pěti lidí,
kteří budou placeni částečně z Úřadu práce (částkou 6000,- Kč) a obcí (částkou 4720,- Kč).
Starostovi se ukládá oslovit Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou a zjistit možnost zaměstnání našich občanů evidovaných na tomto úřadě.

010/11/10

Rada projednala a vyslovila souhlas se smlouvou o dílo na pročištění potoka v Číčové mezi
obcí a panem Romanem Kohoutkem v celkové výši: 6144,- Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

