30. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 1. 2. 2012
Usnesení:
030/12/01

Rada projednala a odsouhlasila oznámení o zahájení řízení ve věci záměrného rozšiřování
kříženců druhů rostlin do krajiny a posouzení záměru z hlediska ochrany krajinného rázu přírodního parku ORLICE pro účely pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické účely v k.
ú. Číčová.
Starostovi se ukládá reagovat na oznámení o zahájení řízení s tím, že obec nemá k tomuto
připomínek v tom případě, že výsadba nenaruší plánovanou výstavbu kanalizace obce.

030/12/02

Rada projednala dodatek Smlouvy o odběru a uložení odpadu na rok 2012 uzavřené mezi
obcí a společností ODEKO s.r.o., Týniště nad Orlicí. Dodatkem se doplňuje čl. IV. smlouvy o
odběru a uložení odpadu, a to takto:
o cena za svoz a likvidaci odpadů činí na rok 2012 včetně 14% DPH.
tuhý komunální odpad (RS):
631,40 Kč
separovaný odpad (plast, sklo, papír):
136,90 Kč
o CENA CELKEM:
769,30 Kč
svozovým dnem zůstává nadále středa.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku. Předsedkyni finančního výboru rada ukládá
předložit novou vyhlášku o likvidaci TKO.

030/12/03

Rada projednala a schválila složení kvalifikační komise pro výběr dodavatele realizace stavby
„Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“ ve složení: Ing. Jiří ZÁLIŠ (vedoucí odboru ŽP Kostelec
nad Orlicí), Ing. Jiří BŘEZINA (projektant HK), Ing. Zdeněk ŠTOREK (vedoucí oddělení vodohospodářských staveb Královéhradeckého kraje), náhradníci: Ing. Jiří HLOUŠEK (člen zastupitelstva obce Čermná nad Orlicí), Roman DAVID (člen zastupitelstva obce Čermná nad Orlicí),
Ing. Jan KUČNÝ (zástupce agentury Ratifico).
Rada souhlasí se složením kvalifikační komise a třemi náhradníky.

030/12/04

Rada projednala a schválila složení výběrové komise pro výběr dodavatele realizace stavby
„Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“ ve složení: Ing. Jiří ZÁLIŠ (vedoucí odboru ŽP Kostelec
nad Orlicí), Ing. Jiří BŘEZINA (projektant HK), Ing. Zdeněk ŠTOREK (vedoucí oddělení vodohospodářských staveb Královéhradeckého kraje), Ing. Jiří HLOUŠEK (člen zastupitelstva obce
Čermná nad Orlicí), Roman DAVID (člen zastupitelstva obce Čermná nad Orlicí), Ing. Jan KUČNÝ (zástupce agentury Ratifico)
Rada souhlasí se složením výběrové komise.

030/12/05

Rada projednala a souhlasí s pojistnou smlouvu uzavřenou mezi obcí a Českou pojišťovnou
na pojištění obecních lesů, smlouvou jsou pojištěny obecní lesy proti požáru.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

030/12/06

Rada projednala nabídku firmy Amper Market o dodávce elektrické energie pro potřeby obce. Na základě propočtů úspor rada rozhodla vyhovět nabídce firmy Amper Market a zároveň vypovědět smlouvu společnosti ČEZ. Zároveň rozhodla o vypracování nabídky na změnu
technologie veřejného osvětlení na systém LED.
Starostovi se ukládá oslovit firmu Amper Market k předložení smlouvy o dodávce energie,
zároveň vypovědět smlouvu společnosti ČEZ. Místostarostovi se ukládá zjistit podrobnější
informace o přechodu veřejného osvětlení na LED technologii.

030/12/07

Rada projednala a schválila zahájení výběrového řízení na technický dozor investora pro realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“ a zároveň schválila výzvu k podání nabídky na technický dozor investora.
Starostovi obce rada ukládá informovat o tomto usnesení agenturu Ratifico, která obec
zastupuje v rámci mandátní smlouvy.

030/12/08

Rada projednala odpověď společnosti OREDO na připomínku, týkající se dopravní obslužnosti obce Čermná nad Orlicí.
Starostovi se ukládá odeslat vyjádření paní Bubeníkové, místostarostovi zveřejni odpověď
obvyklým způsobem.

030/12/09

Rada projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2012, byla seznámena
s připomínkami finančního výboru, kterým byl rozpočet rovněž projednán.
Starostovi se ukládá zveřejnit návrh rozpočtu obvyklým způsobem.

030/12/10

Rada projednala a odsouhlasila žádost společnosti AKTIV Opava s.r.o. ve věci udělení souhlasu s užitím znaku obce k vytvoření nové sběratelské kolekce s vyobrazením znaků měst a obcí ČR na předmětech „BUTTON“.
Starostovi se ukládá odeslat souhlasné stanovisko se žádostí společnosti AKTIV Opava.

030/12/11

Rada projednala žádost společnosti M&M reality holding na umístění reklamního prospektu
do zasklené vývěsky v obci a souhlasí za předpokladu, že rozměry budou shodné s obecní vývěskou a bude uhrazeno roční nájemné ve výši 10.000,- Kč.
Starostovi se ukládá informovat společnost M&M reality.

030/12/12

Rada vzala na vědomí rezignaci radního Pavla Raka na post člena Komise stavební, z důvodu
časového vytížení a zároveň jmenovala nového člena na návrh radního Rudolfa Rouse, kterým je paní Blanka Matějusová.
Starostovi se ukládá informovat předsedu Komise stavební pana Nováka.

030/12/13

Rada odsouhlasila a rozhodla uskutečnit oslavy k 670. výročí první zmínky o založení obce na
den 7. července 2012.
Předsedovi Komise kulturně-školské se ukládá připravit program a radu průběžně informovat.

