12. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne: 13. dubna 2011
Usnesení:
012/11/01

Rada projednala a schválila smlouvu o dílo na realizaci akce úspory energie – provedení
tepelné izolace a instalace tepelných čerpadel v místní základní škole, se zhotovitelem
KERSON, s.r.o. Dobré a rozhodla doporučit zastupitelstvu obce ke schválení.
Starostovi se ukládá předložit tuto smlouvu na mimořádném zasedání zastupitelstva obce.

012/11/02

Rada schválila předloženou smlouvu pro přidělení příspěvku neziskovým organizacím (TK
Čermná nad Orlicí, oddíl kopané; TJ Čermná nad Orlicí; PS Brontosauři Čermná nad Orlicí).
Starostovi se ukládá předložit smlouvy na mimořádném zasedání zastupitelstva svolaného
na 26. dubna 2011 od 17:00 hodin do Restaurace „U Krtka“ ve Velké Čermné.

012/11/03

Rada projednala účast obce na XX. setkání obcí s názvem Čermná v Čermné u Domažlic.
Setkání se uskuteční ve dnech 1.-3.7. 2011.
Rada souhlasí a ukládá starostovi zakoupit dar obci Čermná u Domažlic do výše 3000,- Kč.
Rada souhlasí s proplacením autobusu pro účastníky setkání. Místostarostovi se ukládá
zveřejnit informace prostřednictvím místního rozhlasu a internetových stránek obce.

012/11/04

Rada projednala a vyslovila souhlas s dopisem pana Tomáše Lesáka z Mlýnu Korunka
ohledně vybudování protipovodňového opatření kolem mlýnu.
Starostovi se ukládá vyrozumět pana Lesáka.

012/11/05

Rada projednala smlouvu o uzavření smlouvy budoucí mezi obcí a společností ORLEA s.r.o.
Choceň, o zřízení věcného břemene na pozemcích obce za účelem vybudování elektrického
vedení pro malou vodní elektrárnu budovanou společností ORLEA s.r.o.
Starostovi se ukládá předložit tuto smlouvu na řádném zasedání zastupitelstva obce.

012/11/06

Rada projednala a vzala na vědomí zápis Komise stavební a územního plánování obce
Čermná nad Orlicí.
Místostarostovi se ukládá zakoupit zařízení pro bezdrátový internet pro potřeby obecního
úřadu, do celkové výše 5000,- Kč.

012/11/07

Rada se seznámila a souhlasí s informací pana Bohumila Kopeckého z Plchůvek o možnosti
upořádat 1. ročník setkání harmonikářů z ČR v naší obci – Čermenská harmonika. Setkání
harmonikářů se uskuteční 18. června, v Restauraci „U Hřiště“ v Malé Čermné od 14:00 hodin.
Předpokládá se 25 účinkujících, cena vstupného 50,- Kč, předpokládaná délka setkání cca
5hodin.
Starostovi se ukládá oznámit toto setkání na OSA Praha, místostarostovi připravit
pozvánky a plakáty na toto setkání a vytvořit upomínkový list na toto setkání. Rada
souhlasí s proplacením večeře pro každého z účinkujících.

