11. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne: 30. března 2011
Usnesení:
011/11/01

Rada byla informována o skutečnosti, že Ministerstvo pro místní rozvoj nevyhlásilo výzvu na
dotaci pro pořízení nového územního plánu.
Starostovi se ukládá zaslat dopis pořizovateli Odboru územního plánování v Kostelci nad
Orlicí se sdělením, že práce na územním plánu obce se pozastavuje do doby, než bude
vyhlášena výzva Ministerstvem pro místní rozvoj.

011/11/02

Rada projednala návrh rozpočtu na palubkové obložení stěn na obecním úřadě v knihovně a
v čekárně praktického lékaře podaný panem Alešem Matějusem. Rada souhlasí s celkovou
cenou do 30tis. Kč.
Starostovi se ukládá předložit na příštím zasedání rady smlouvu o dílo mezi obcí a panem
Alešem Matějusem.

011/11/03

Rada rozhodla zrušit výběrové řízení na zadání II. části veřejné zakázky malého rozsahu na
akci „Úspory energie v Základní škole v Čermné nad Orlicí“ – Rekonstrukce střechy.
Starostovi obce rada ukládá informovat přihlášené firmy o zrušeném výběrovém řízení.
Místostarostovi se ukládá zveřejnit tuto skutečnost na internetových stránkách obce.

011/11/04

Rada vzala na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
Rada ukládá starostovi předložit tuto zprávu na řádném zasedání zastupitelstva obce ke
schválení a vyvěsit ji na úředních deskách obce. Rada dále ukládá starostovi provést
takové kroky, aby byly odstraněny výhrady auditora a následně pak informovat radu o
přijatých opatřeních.

011/11/05

Rada vzala na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly v Masarykově základní
škole.
Starostovi se ukládá projednat výsledek veřejnoprávní kontroly s ředitelem školy p. Mgr.
Jiřím Němcem a zaujmout k tomuto nápravná opatření, o kterých bude následně
informovat radu obce.

011/11/06

Rada vzala na vědomí informace plynoucí ze schůzky uskutečněné dne 22.3.2011 ve věci
omezení dopravy pro nákladní vozidla po silnici č. III/3173 na mostě přes Tichou Orlici v k.ú.
Číčová z důvodu jeho špatného stavebního stavu. Na základě výsledku jednání budou
umístěny svislé dopravní značky (D13, symbol 8t + dodatková tabulka 1000m) v místě
křižovatek II/317 – III/3173 v Číčové a křižovatce III/3059-III/3173 za železničním přejezdem
v Čermné nad Orlicí)
Starostovi se ukládá sledovat, zda tyto značky byly umístěny.

011/11/07

Rada projednala možnost pronájmu pozemků ve vlastnictví obce k zemědělské činnosti.
Rada rozhodla a uložila starostovi a radnímu p. Pavlu Rakovi vytipovat všechny pozemky,
které by byly využitelné pro zemědělskou činnost a předložit seznam těchto pozemků na
příštím zasedání rady obce.

011/11/08

Rada projednala žádost Církevní základní školy v Borohrádku ohledně poskytnutí finančních
prostředků pro dojíždějící žáky. Rada rozhodla této žádosti nevyhovět z důvodu, že naše
obec zabezpečuje základní školství pro první stupeň.
Starostovi se ukládá odpovědět ve smyslu rozhodnutí rady.

011/11/09

Rada projednala žádost nájemníků obecních bytů v čp. 102 a 109 na odprodej bytů do
osobního vlastnictví.
Starostovi se ukládá tuto žádost předložit na řádném zasedání zastupitelstva obce.

011/11/10

Rada projednala dohodu na poskytnutí dotace z PRV na rameno s mulčovačem z dotací EÚ a
zároveň vyslovila souhlas s objednávkou č. 18/2011 na toto zařízení s firmou SOME
Jindřichův Hradec s.r.o v celkové částce 199 992,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podpisem dohody a zasláním objednávky firmě SOME.

011/11/11

Rada projednala a zamítla žádost p. Antonína Staňa ve věci zproštění poplatku za TKO v roce
2011.
Starostovi se ukládá odpovědět p. Staňovi na jeho žádost.

011/11/12

Rada projednala a schválila ceník na zapůjčení obecního zařízení určeného k zapůjčení
obyvatelstvu.
Starostovi se ukládá zveřejnit ceník.

011/11/13

Rada projednala e-mail od pana Haupta z Lukavice ohledně prořezání stromů v obci.
Místostarostovi obce se ukládá odpovědět panu Hauptovi ohledně nutnosti prořezávky
stromů v obci.

011/11/14

Rada projednala nutnost oprav místních komunikací v obci.
Komisi stavební a územního plánování rada ukládá zmapovat stav místních komunikací
s nutností oprav a určit priority, případně i harmonogram, těchto oprav.

011/11/15

Rada projednala a bere na vědomí Kritéria přijímání dětí do mateřské školy k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2011-2012 zaslaná ředitelem školy panem Mgr. Jiřím Němcem.
Starostovi obce rada ukládá informovat dopisem ředitele školy, místostarostovi uveřejnit
kritéria na internetových stránkách obce.

011/11/16

Rada projednala možnost umístění silničních retardérů na komunikacích u nové bytové
výstavby.
Komisi stavební a územního plánování rada ukládá zjistit vhodnost a místo k připevnění
silničních retardérů na komunikacích u nové bytové výstavby v Malé Čermné.

