25. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 28. 11. 2011
Usnesení:
025/11/01

Rada projednala a schválila rozpočtová opatření č. 23 (Dotace na VPP z Úřadu práce) a 24
(Přesuny mezi paragrafy)

025/11/02

Rada projednala a schválila Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011 uzavřenou mezi
obcí a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ.
Účelová dotace je v celkové výši 12.080,- Kč z čehož se 10.000,- Kč stanovuje na ostatní
věcné vybavení a 2.080,- Kč výdaje na odbornou přípravu velitelů a trojníků jednotek SDH.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

025/11/03

Rada projednala a vzala na vědomí dopis Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve věci
sdělení výše finančního vztahu státního rozpočtu naší obce na rok 2012 v přidělení účelové
dotace na výkon státní správy ve výši 205.700,- Kč a příspěvek na školství ve výši 88.690,- Kč
– celkem tedy: 294.390,- Kč.
Předsedkyni finančního výboru se ukládá zapracovat částku 294.390,- Kč do rozpočtu obce
na rok 2012.

025/11/04

Rada projednala a souhlasí se žádostí společnosti Lukromtel, s.r.o, Zlín ve věci souhlasu
vlastníka parcely na výstavbou základové stanice společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
na pozemku parc. č. 3414, k.ú. Velká Čermná nad Orlicí.
Starostovi se ukládá vyrozumět společnost Lukromtel se souhlasným stanoviskem a
zároveň oslovit společnost T-Mobile ve věci navýšení nájemného za pronajatý pozemek
parc. č. 3414.

025/11/05

Rada projednala projektovou dokumentaci na „Stavební úpravy a přístavba čp. 136
(Mateřská škola) Čermná nad Orlicí a rozhodla tuto projektovou dokumentaci podstoupit
k vyjádření Stavební komisi. Rada dále s tímto bodem projednala a schválila dodatek ke
smlouvě o dílo mezi obcí a panem Jiřím Hejzlarem (projektantem) ve věci navýšení ceny
projektových prací o částku 8.000,- Kč.
Radnímu Pavlu Rakovi se ukládá tuto dokumentaci předložit na nejbližším jednání
Stavební komise. Starostovi se pověřuje podepsáním dodatku.

025/11/06

Rada projednala a schválila žádost o změnu využití finančního příspěvku obce na činnost
organizace JAMAMI os. Částka zůstává stejná, pozměněn je pouze účel využití.
Starostovi se ukládá informovat JAMAMI, o.s. o schválení žádosti.

025/11/07

Rada projednala a schválila záměr odprodat hydraulickou štípačku z majetku obce.
Zastupitelstvu obce bude doporučovat štípačku odprodat za částku 1.500,- Kč.
Starostovi se ukládá zveřejnit záměr.

025/11/08

Rada projednala e-mail pana Vladimíra Kučery ve věci zrušení poplatku za TKO pro svého
otce p. Kučeru z Korunky čp. 6 a rozhodla žádosti nevyhovět.
Starostovi se ukládá odpovědět panu Kučerovi dle rozhodnutí rady.

025/11/09

Rada projednala a souhlasí s novým lesním plánem na období 2011-2020, podle kterého se
v tomto období bude postupovat.
Starostovi se ukládá projednat nový lesní plán se správcem lesa a zaujmout stanovisko,
které bude zapracováno do rozpočtů na příští léta.

025/11/10

Vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci v obci rada rozhodla uzavřít smlouvu s
bezpečnostní agenturou WAZA security. Předmětem smlouvy je poskytování bezpečnostní
služby při namátkovém monitorování obce, střežení objektů, ochraně a ostraze osob a
majetku obce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 12. 2012. Cena za tuto službu
je stanovena na 2.600,- Kč bez DPH za každý započatý měsíc.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

025/11/11

Rada projednala a nedoporučuje schválit nabídku společnosti A&CE Global Finance, a.s. ve
věci Nabídky na odkup akcií Východočeské plynárenské, a.s. Nabídka je stanovena na 5.000,Kč za jednu akcii, obec je vlastníkem 253ks akcií. (celkem: 1.265.000,- Kč).
Starostovi se ukládá předložit záměr odprodeje akcií na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce.

025/11/12

Rada projednala a schválila vypracování žádostí na akce z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje v dotačním titulu 1 (oprava a údržba hřbitovní zdi), 4 (úroky
z úvěru) a 5 (vzdělávání – Škola obnovy venkova).
Starostovi se ukládá předložit žádosti na nejbližším jednání zastupitelstva obce.

025/11/13

Rada projednala 5. výzvu MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. k předkládání žádostí o dotaci z Programu
rozvoje venkova, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.
Starostovi a místostarostovi se ukládá připravit žádosti k dotačním titulům.

025/11/14

Rada byla informována o průběhu kurzu pro občany obce: Kurz základů ovládání PC, který
zajišťuje MAS NAD ORLICÍ, Kostelecké Horky v rámci Projektu: Venkovské komunitní školy.
Rada rozhodla na tento kurz uvolnit částku 5.000,- Kč, která bude obci vyfakturována MAS
NAD ORLICÍ.
Místostarostovi obce se ukládá vystavit objednávku na Kurz základů ovládání PC.

025/11/15

Rada projednala a znovuzvolila Mgr. Davida JOSKU jako zástupce obce ve školské radě
Masarykovy základní školy.
Místostarostovi obce se ukládá informovat ředitele Masarykovy základní školy.

