16. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 22.6.2011
Usnesení:
016/11/01

Rada projednala návrh nového jízdního řádu a vyslovila vysoké znepokojení a zásadně
nesouhlasí s rušením zastávek spěšných vlaků v zastávkách Žďár nad Orlicí, Borohrádek a
Čermná nad Orlicí.
Starostovi se ukládá celou záležitost projednat na svazku Tichá Orlice a zaslat stanovisko
rady společnosti OREDO s T: 15.7.2011.

016/11/02

Rada projednala a bere na vědomí dopis KÚ KHK ve věci účelové neinvestiční dotace na
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2011. Rada
byla seznámena s pravidly pro čerpání této neinvestiční dotace.
Starostovi se ukládá připravit veškeré náklady, které vznikly s výjezdovou jednotkou a
připravit tak podklady pro vyúčtování neinvestiční dotace od Královéhradeckého kraje.

016/11/03

Rada byla seznámena s informací Lesprojektu východní Čechy, s.r.o. o vytyčení hranice
pozemku v katastrálním území Velká Čermná. Vytyčená hranice pozemků byla v přírodě
označena plastovými mezníky. Jedná se o hranice mezi pozemky – 258/5, 3330; 258/5,3393;
258/5,3242; 258/4, 3327; 258/1; 3331; 3319.
Rada vyslovila souhlas s novým vytyčením hranic a ukládá starostovi připravit pro radu
stanoviska majitelů dotčených pozemků s T: 31.7.2011.

016/11/04

Rada projednala a vyslovila souhlas s žádostí pana Petra Sedláčka ohledně osvobození
poplatků za svoz TKO.
Starostovi se ukládá celou záležitost projednat s účetní obce a s kladným stanoviskem
odpovědět panu Sedláčkovi.

016/11/05

Rada projednala a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí a firmou SYSTEMA AUDIT a.s.,
Pardubice ve věci přezkoumání hospodaření obce Čermná nad Orlicí z údajů účetní uzávěrky
k datu 31.12.2011 a přezkoumání závěrečného účtu obce Čermná nad Orlicí za rok 2011 za
cenu 14.400,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

016/11/06

Rada projednala a souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí a poskytovatelem Janou
Kudrnovou, účetní poradenství, vedení účetnictví a daňová evidence, Čeperka ve věci
provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření Masarykovy ZŠ Čermná nad Orlicí za rok
2011 a zpracování protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2011 – za cenu
7.000,- Kč. Zpracovatel není plátcem DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy a zároveň informovat ředitele školy.

016/11/07

Rada projednala a souhlasí s mandátní smlouvou mezi obcí a BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto,
zastoupenou Ing. Pavlem Králem ve věci: „Zpracování žádosti o dotaci, organizace
výběrového řízení – Revitalizace bývalé ubytovny na sociální byty, Čermná nad Orlicí“
v celkové částce 62.400,- Kč včetně DPH
Starosta se pověřuje podepsáním mandátní smlouvy.

016/11/08

Rada projednala mandátní smlouvu mezi obcí a JUDr. Pavlem Švandrlíkem, advokátem se
sídlem Na Lávkách 778, Kostelec nad Orlicí s předmětem poskytnutí právní pomoci u
převodu bytových jednotek, které budou vymezeny v budově č.p. 102 a č.p. 116 v obci
Čermná nad Orlicí.
Starosta se pověřuje podepsáním mandátní smlouvy.

016/11/09

Rada projednala a souhlasí s nákupem nového kalového čerpadla na ČOV u nových bytovek
v Malé Čermné.
Starosta se pověřuje podepsáním a odesláním objednávky na nákup kalového čerpadla.

016/11/10

Rada projednala určení osoby oprávněné jednat ve věcech dodávky díla včetně technického
dozoru na akci Úspory energie v Základní škole v Čermné nad Orlicí
Rada pověřuje starostu obce pana Josefa Bezdíčka k výkonu funkce osoby oprávněné
jednat ve věcech dodávky díla včetně technického dozoru.

016/11/11

Rada rozhodla a souhlasí s příspěvkem na kurz Aj, který se koná pro občany obce
v Masarykově základní škole, v celkové výši 5.000,- Kč.
Předsedkyni finančního výboru rada ukládá zapracovat finanční částku 5.000,- Kč v rámci
rozpočtu obce.

