20. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 14. 9. 2011
Usnesení:
020/11/01

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 15 – přesuny mezi paragrafy a položkami.

020/11/02

Rada projednala dopis MěÚ Kostelec nad Orlicí ve věci Povodňových plánů obcí ohledně
aktualizace dat v plánech uvedených.
Starostovi a místostarostovi rada ukládá prověřit data a aktualizovat Povodňový plán
obce.

020/11/03

Rada se seznámila a bere na vědomí dopis KÚKHK, který obsahuje vymezení úseků silnic II. a
III. třídy Královéhradeckého kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nebude
zajišťovat sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí. U nás se jedná o silnici č. 3162 v úseku od
křižovatky III/3171 – směrem na Kostelec nad Orlicí.
Starostovi se ukládá projednat celou záležitost s městem Kostelec nad Orlicí a domluvit
údržbu komunikace pluhováním.

020/11/04

Rada projednala a schválila žádost ředitele základní školy Mgr. Jiřího Němce ve věci posílení
rozpočtu o částku 80.000,- Kč z důvodu nepředpokládaných a neplánovaných výdajů, které
nastaly důsledkem rekonstrukce školy.
Starostovi se ukládá informovat ředitele školy o schválení žádosti a předsedkyni FV
zapracovat částku 80.000,- Kč do rozpočtu obce.

020/11/05

Rada projednala dopis pana Miroslava Matouška (Malá Čermná 17) ve věci odstranění životu
nebezpečné zeleně.
Předsedovi komise životního prostředí rada ukládá zmapovat celou záležitost a navrhnout
návrh řešení k odstranění životu nebezpečné zeleně.

020/11/06

Rada projednala a schválila dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 05/2009 uzavřené mezi obcí
a společností Centrum rozvoje Česká Skalice, kdy předmětem je monitoring, administrace a
organizační zajištění Závěrečného vyhodnocení na akci „Úspory energie v ZŠ v Čermné nad
Orlicí“. Dodatkem přísluší mandatáři odměna 35.000,- Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku.

020/11/07

Rada rozhodla zveřejnit záměr obce odprodat pozemek číslo 452/117 v k.ú. Malá Čermná a
bude doporučovat zastupitelstvu tento pozemek odprodat za cenu 70,- Kč za m2,
s podmínkou, že budoucí vlastník umožní obci vybudovat parkoviště na přilehlém pozemku
p.č. 452/7.
Starostovi se ukládá předložit záměr na nejbližším zasedání zastupitelstva.

020/11/08

Rada se seznámila s možností ustanovení Komise majetkové, která bude mít na starost
inventury, kontroly majetku, inventarizaci a také rušení majetku. Na základě toho rozhodla o
vytvoření této komise a zvolila radního Pavla Raka jako předsedu.
Starostovi se ukládá informovat zastupitelstvo obce o zřízení Komise majetkové.

020/11/09

Rada na základě uvolněného místa předsedy Komise životního prostředí zvolila na tento post
zastupitele pana Zdeňka Hemelíka, zároveň na uvolněné místo předsedy Komise kulturně
školské, na které rezignoval radní Pavel Rak, zvolila jako předsedu místostarostu obce pana
Mgr. Davida Josku.
Starostovi se ukládá informovat zastupitelstvo obce o změnách na místech předsedů
jednotlivých komisí.

