15. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 30.5.2011
Usnesení:
015/11/01

Rada projednala a vzala na vědomí návrh změny č. 1 územního plánu obce Plchovice.
Starostovi a radnímu Pavlu Rakovi rada ukládá sledovat úřední desku obce Plchovice a
radu informovat o případných vlivech tohoto plánu na naši obec.

015/11/02

Rada projednala a vzala na vědomí možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu
Královéhradeckého kraje.
Rada ukládá starostovi, místostarostovi a radnímu Rakovi připravit za obec projekt
z oblasti kultury. T: 15.06.2011

015/11/03

Rada projednala a vyslovila souhlas s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/2010 mezi obcí a
stavitelstvím DS s.r.o. Rychnov nad Kněžnou na vybudování chodníku v Malé Čermné.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku.

015/11/04

Rada projednala návrh dodatku č. 9 se společností ODEKO s.r.o. na smlouvu o odběru a
uložení odpadu s obcí Čermná nad Orlicí a rozhodla uzavřít tento dodatek na částku 774,00
Kč za jednoho obyvatele.
Pověřuje starostu podepsáním tohoto dodatku a zároveň starostovi ukládá informovat
valnou hromadu společnosti o nespokojenosti rady obce nad novou vykalkulovanou cenou
z důvodu hlubšího zásahu do rozpočtu obce. Ukládá starostovi o této skutečnosti
informovat radu obce.

015/11/05

Rada projednala a vyslovila souhlas se smlouvou č. 1/2011 uzavřenou mezi obcí a firmou
Lubomír Myšák, Choceň na opravu a údržbu ochozů na fotbalovém hřišti v Malé Čermné
v celkové výši: 43000,- Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

015/11/06

Rada projednala a souhlasí se smlouvu o dílo mezi obcí a firmou Energomontáže Votroubek
s.r.o, Rychnov nad Kněžnou na zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení v obci Čermná
nad Orlicí a lokalit spadajících pod správu obce Čermná nad Orlicí. Souhlas vyslovila s tím, že
smlouva se uzavře na dobu určitou a to od 1.1.2011 do 31.12.2014 a budou ve smlouvě
doplněny ceny bez DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

015/11/07

Rada se seznámila s možností zakoupení dětských prvků na dětské hřiště do místní části
obce Číčová. Vyslovila souhlas s cenovou nabídkou ve výši 58423,- Kč včetně DPH a včetně
montáže.
Starosta se pověřuje zasláním objednávky a podepsáním smlouvy, radnímu Rousovi rada
ukládá vytipovat pozemek na umístění těchto prvků.

015/11/08

Rada byla seznámena s nabídkou společnosti Centropol Energy a.s. Ústí nad Labem o
možnostech úspory elektrické energie na veřejných budovách v obci a veřejném osvětlení.
Vypočítaná úspora činí cca 26800,- Kč/rok.
Starostovi se ukládá zjistit informace z dodaných referencí u jednotlivých obcí.

015/11/09

Rada rozhodla o zakoupení propagačních materiálů pro potřeby prezentování obce (čepice,
trika, pohledy, brožury a drobné propagační materiály) do celkové částky 50000,- Kč.
Starostovi a místostarostovi rada ukládá zadat propagační materiály do výroby.

