32. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 29. 2. 2012
Usnesení:
032/12/01

Rada projednala návrh na výběrovou komisi pro otvírání obálek a náhradníků v tomto složení: Ing. Jiří Hloušek, Ing. Martin Kučný a pan Roman David. Jako náhradníky zvolila pana Pavla Raka, pana Rudolfa Rouse a Mgr. Davida Josku.

032/12/02

Rada projednala a schválila náhradníky do výběrové komise na realizaci výstavby Kanalizace
a ČOV Čermná nad Orlicí – v tomto složení: Ing. Martin Kučný, pan Pavel Rak, Bc. Radek Bulíř,
pan Rudolf Rous a pan Ladislav Novák.

032/12/03

Rada obce schvaluje níže uvedené společnosti k oslovení na výběrovém řízení na Technický
dozor investora „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“ a pověřuje zástupce zadavatele
k zaslání výzvy k podání nabídky těmto subjektům: Developer CZ s.r.o, Fibichova 1339/14,
Liberec I – Staré Město, 460 01 LIBEREC1, IČ: 63149541; JH investment s.r.o, Mírová
1793/11, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ, IČ: 28354044; Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám.
Československé armády 37, 551 01 JAROMĚŘ, IČ: 27504514; BKN, spol. s r.o., Vladislavova
29/I, 566 01 VYSOKÉ MÝTO, IČ: 15028909; JAFIS s.r.o., Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL, IČ:
25963244.
Starostovi se ukládá odeslat potvrzený dokument firmě Ratifico.

032/12/04

Rada projednala výzvu k podání nabídky na technický dozor investora na akci: „Kanalizace a
ČOV Čermná nad Orlicí“. Předpokládaná cena veřejné zakázky je stanovena ve výši:
700.000,- Kč.
Starostovi a místostarostovi se ukládá zveřejnit výzvu obvyklým způsobem.

032/12/05

Rada na základě usnesení zastupitelstva obce č. VII/III/3 uložila místostarostovi Mgr. Davidu
Joskovi a radnímu panu Pavlu Rakovi připravit materiál pro vytvoření dotazníkového šetření
na umístění zpomalovacích prahů v místní části Malá Čermná, v lokalitě u bytovek.
Rada ukládá předložit materiál na příštím jednání rady. T: 14. 3. 2012

032/12/06

Rada dále projednala možnost zpětné vazby o práci jednotlivých komisí rady obce a uložila
předsedům jednotlivých komisí předkládat zprávu o činnosti komise vždy k 30. 6. a 31. 12.
kalendářního roku.
Místostarostovi obce se ukládá informovat předsedy jednotlivých komisí. T: 30. 4. 2012.

032/12/07

Rada projednala a schválila Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace č. 1/2012 mezi obcí a Tělovýchovnou jednotou Čermná nad Orlicí. Obec se smlouvou zavazuje uvolnit TJ Čermná nad Orlicí finanční příspěvek na činnost organizace ve výši 90.500,Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

032/12/08

Rada projednala a schválila Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace č. 2/2012 mezi obcí a PS Brontosauři Čermná nad Orlicí. Obec se smlouvou zavazuje uvolnit PS Brontosauři finanční příspěvek na činnost organizace ve výši 117.000,- Kč.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

032/12/09

Rada projednala přípravu 8. obecního a podnikatelského plesu, který se uskuteční 24. března
2012.

Starostovi se ukládá oslovit místní podnikatele s žádostí o sponzorský dar, zajistit předtančení na ples, nahlášení plesu na OSA Praha. Místostarostovi se ukládá připravit plakát a
propagaci plesu, nakoupit ceny do soutěží do celkové výše 5.000,- Kč, zabezpečit pořadatelskou službu.

