28. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 4. 1. 2011
Usnesení:
028/12/01

Rada projednala a schválila smlouvu č. 10072623 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezí obcí a Státním
fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
zastoupeným Ing. Radkou Bučilovou, na akci „Úspory energie v Základní škole Čermná nad
Orlicí“. Rada dále byla seznámena a bere na vědomí rozhodnutí o přijetí dotace ve výši
1.337.450,40 Kč na akci „Úspory energie v Základní škole Čermná nad Orlicí“, dle financování
celého projektu – kdy dotace od Fondu soudružnosti, Evropského fondu pro regionální
rozvoj činila 1.263.147,60 Kč a od Státního fondu životního prostředí dotace ve výši
74.302,80 Kč. Obec vložila z vlastních zdrojů částku 1.472.369,- Kč. S tímto projednala a
schválila informační tabuli, která bude informovat o realizaci díla na budově Masarykovy
základní školy.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy a bere informaci o přidělení dotace na vědomí.

028/12/02

Rada projednala a schválila platový výměr Masarykovy základní školy a mateřské školy
Čermná nad Orlicí pana Mgr. Jiřího Němce s účinností od 1. ledna 2012.
Starosta se pověřuje podepsáním platového výměru.

028/12/03

Rada projednala a schválila dodatek ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby občanům
obce Čermná nad Orlicí a úhradě za ní mezi obcí a Oblastní charitou Pardubice se sídlem
v Ráji 732, 530 02 Pardubice. Smlouva se tímto dodatkem prodlužuje do 31. 12. 2012,
příspěvek na zajištění a provádění pečovatelské služby občanům pro rok 2012 bude
poskytnut ve výši 50,- Kč za jednoho uživatele služeb a den. Na rok 2012 se v obci počítá
s jedním klientem.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku ke smlouvě.

028/12/04

Rada vzala na vědomí informaci z jednání zástupců vlastníků infrastruktury (cenové komise)
a zástupců společnosti AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou (provozovatele), týkající se
projednání a schválení nových cen pitné vody pro rok 2012. Cena pro rok 2012 je stanovena
na 39,50 Kč včetně DPH za m3.
Rada bere informaci na vědomí.

028/12/05

Rada projednala e-mail paní Jany Bubeníkové adresovaný starostovi obce ve věci obnovení
autobusových linek, kdy s novým jízdním řádem byla zrušena většina autobusových spojů.
Starostovi obce se ukládá zaslat požadavek paní Bubeníkové na společnost OREDO a o
tomto kroku informovat paní Bubeníkovou.

028/12/06

Na základě rozhodnutí o hlídání obce bezpečností agenturou rada odsouhlasila a rozhodla
navrátit provoz pouličního veřejného osvětlení do původního režimu. Tedy pouliční osvětlení
zhasínat v době od 0:00 do 4:00 hodin.
Starostovi se ukládá zařídit provoz osvětlení do původního režimu.

