36. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 25. 4. 2012
Usnesení:
036/12/01

Rada projednala a schválila Výzvu k podání nabídky na akci: „Rekonstrukce vnitřních rozvodů
vody a kanalizace včetně sociálního zařízení v budově Masarykovy základní a mateřské školy
Čermná nad Orlicí čp. 140 v části obce Malá Čermná. Zároveň ustanovila výběrovou komisi
ve složení: rada obce (J. Bezdíček, Mgr. D. Joska, P. Rak, L. Andrlíková, R. Rous), předseda
komise stavební a územního plánování (Ladislav Novák) a ředitel ZŠ (Mgr. J. Němec).
Starostovi a místostarostovi se ukládá zveřejnit výzvu na internetových stránkách obce a
na úředních deskách. T: 30. 04. 2012

036/12/02

Rada projednala a schválila nabídku na prořez a výsadbu obecních stromů v obci Čermná nad
Orlicí předloženou firmou 3G Garden Hlinsko v celkové výši 70.362,- Kč včetně DPH.
Místostarostovi se ukládá zajistit předložení smlouvy o dílo s firmou 3G Garden Hlinsko. T:
9. května 2012

036/12/03

Rada rozhodla vyvěsit seznam pozemků, které mohou sloužit k pronájmu. Podle zájmu budou vypracovány nové nájemní smlouvy. Seznam pozemků určených k pronájmu je součástí
zápisu.
Starostovi se ukládá zveřejnit seznam pozemků určených k pronájmu.

036/12/04

Rada projednala a souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 155/0 uzavřené mezi obcí a
Ing. Josefem Veselým na „Studii likvidace splaškových odpadních vod v místní části Číčová
obce Čermná nad Orlicí.“ Dodatkem se mění původní cena 19.900,- Kč na částku 15.000,- Kč
a původní datum 31. 12. 2011 je nahrazeno novým – 4. 5. 2012.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku.

036/12/05

Rada projednala a schválila smlouvy na poskytnutí finančních příspěvků pro neziskové organizace v obci – dle seznamu:
smlouva č. 03/2012 – ČRS MO Borohrádek – částka: 19.000,- Kč
smlouva č. 04/2012 – WBH Čermná nad Orlicí – částka: 10.000,- Kč
smlouva č. 05/2012 – TK, oddíl kopané – částka: 29.000,- Kč
smlouva č. 06/2012 – KKK Čermná nad Orlicí – částka: 10.000,- Kč
smlouva č. 07/2012 – SDH Číčová – částka: 20.000,- Kč
smlouva č. 08/2012 – SDH Malá Čermná – částka: 20.000,- Kč
smlouva č. 09/2012 – SDH Velká Čermná – částka: 15.000,- Kč
smlouva č. 10/2012 – JAMAMI Čermná nad Orlicí – částka: 21.000,- Kč
smlouva č. 11/2012 – MS Orlice Borohrádek – částka: 15.000,- Kč
Starosta se pověřuje podepsáním jednotlivých smluv.

