27. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 21. 12. 2011
Usnesení:
027/11/01

Rada projednala a schválila rozpočtová opatření č. 25 (Dotace KK na výdaje JSDH), 26
(Dotace z Úřadu práce Rychnov nad Kněžnou) a rozpočtové opatření č. 27 (přesun mezi
paragrafy – vyrovnání rozpočtu k 31. 12. 2011)

027/11/02

Rada obce projednala a schválila kvalifikační dokumentaci na realizaci Kanalizace a ČOV
Čermná nad Orlicí a dokumentaci pro užší výběrové řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Starostovi a místostarostovi obce se ukládá zveřejnit Kvalifikační dokumentaci na úřední
desce a internetových stránkách obce.

027/11/03

Rada projednala přípravu na realizaci rekonstrukci Mateřské školy v Malé Čermné a
rozhodla, že na přípravu žádostí pro výběrové řízení osloví tři firmy (Ratifico, Ruprich a BNK).
Starostovi se ukládá oslovit výše uvedené firmy.
Rada se zabývala možností vnitřní rekonstrukce topení a sociálního zařízení v Masarykově
základní škole. Rozhodla, že je nutné oslovit odpornou firmu, která vypracuje posudek na
stav topení a sociálního zařízení včetně vyčíslení nákladů, které je nutné na tuto akci
vyčlenit.
Starostovi se ukládá oslovit odbornou firmu, která vypracuje posudek na stav topení a
sociálního zařízení v Masarykově základní škole.

027/11/04

027/11/05

Rada projednala dohodou o poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční náklady na
školství zřizované městem Choceň a rozhodla o uzavření této dohody na částku 4.000,- Kč na
žákyni z naší obce.
Starosta se pověřuje podepsáním dohody, předsedkyni finančního výboru se ukládá
zapracovat částku 4.000,- Kč do rozpočtu obce na rok 2012.

027/11/06

Rada projednal a bere na vědomí žádost od ZŠ a MŠ Prointepo s.r.o. Hradec Králové ohledně
sponzorského daru na žáka za naší obce. Rada bude doporučovat zastupitelstvu obce ke
schválení částku 3.000,- Kč jakožto jednorázového příspěvku ve formě sponzorského daru.
Starostovi se ukládá předložit žádost na nejbližším jednání zastupitelstva obce,
předsedkyni finančního výboru zapracovat částku 3.000,- Kč do rozpočtu obce na rok 2012.

