14. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 11.5.2011
014/11/01

Rada se zabývala možností nakládání s odpadními vodami v místní části Číčová. Na základě
doporučení Komise stavební a územní plánování rozhodla vypracovat analýzu ke způsobu
nakládání s odpadními vodami v tomto území.
Starostovi se ukládá oslovit projekční kanceláře, zabývající se touto problematikou,
k vypracování studie.

014/11/02

Rada projednala návrh Komise stavební a územního plánování ve věci místních komunikací a
rozhodla, že nejdůležitější bude oprava místní komunikace na Malých Sebranicích z důvodu
propadlého mostu. Další opravy, dle návrhu komise (opravy na místních komunikacích ve
Velké Čermné od hasičárny k Adamcovým a od Synků kolem Havlových k hasičárně), za
předpokladu, že budou finanční prostředky na tyto opravy.
Starostovi se ukládá připravit návrh, ekonomické posouzení s oslovením firmy na tyto
opravy s T: do 30.6.2011.

014/11/03

Rada projednala umístění retardérů v částech obce Velká Čermná a Malá Čermná a rozhodla
o vypracování odborného a ekonomického posudku k umístění tohoto zařízení.
Rada ukládá radnímu Pavlu Rakovi připravit odborný a ekonomický posudek na umístění
retardérů v Malé a Velké Čermné s T: do 30.6.2011.

014/11/04

Rada vzala na vědomí výroční zprávu Masarykovy ZŠ a MŠ Čermná nad Orlicí za školní rok
2009/2010 a doporučuje tuto zprávu zastupitelstvu ke schválení.
Starostovi se ukládá předložit výroční zprávu Masarykovy ZŠ a MŠ Čermná nad Orlicí na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

014/11/05

Rada projednala a souhlasí s dodatkem ke smlouvě o dílo mezi obcí a panem Hauptem
z Lukavice na ošetření stromů v obci v celkové výši 8 580,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku ke smlouvě.

014/11/06

Rada projednala a souhlasí s žádostí slečny Lenky Andrlíkové na odkup pozemků p.č. 310/1 a
305 z majetku obce. Navrhuje cenu 75,- Kč/m2. Rada doporučuje zastupitelstvu vyslovit
souhlas s touto žádostí.
Starostovi se ukládá předložit tento návrh na nejbližším zasedání zastupitelstva.

014/11/07

Na základě žádosti účetní obce rada projednala zrušení poplatku za TKO občanům Čuriovým
na první čtvrtletí roku 2011 a rozhodla upustit od úhrady tohoto poplatku s tím, že do
vyřešení zrušení trvalého pobytu rodině Juliuse Čuriho a Kateřiny Zsigové zůstává poplatek
v platnosti.
Starostovi se ukládá informovat účetní obce.

014/11/08

Rada projednala možnost odkupu nakladače Bělorus z majetku obce a doporučuje
zastupitelstvu vyhlásit záměr o odprodej tohoto majetku.
Starostovi se ukládá předložit záměr zastupitelstvu obce.

014/11/09

Rada projednala jmenování zástupce obce v MAS nad Orlicí a zvolila na toto místo
místostarostu Mgr. Davida Josku.
Starostovi se ukládá informovat o této změně MAS na Orlicí.

