38. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 23. 5. 2012
Usnesení:
038/12/01

Rada projednala a odsouhlasila Rozpočtové opatření č. 4 – Finanční příspěvek na úhradu
nákladů spojených s vybudováním ZTV ze dne 31. května 2012 – ve výši 80.000,- Kč.

038/12/02

Rada rozhodla zapsat finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s vybudováním ZTV ve
Velké Čermné v celkové výši 80.000,- Kč na kartu majetku – Komunikace Velká Čermná – ZTV
pod inventárním číslem: 0303.
Starostovi se ukládá dopsat na kartu majetku rozhodnutí rady. T: 7.6.2012

038/12/03

Rada projednala a vzala na vědomí záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čermná nad Orlicí za rok 2011 a zároveň i zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2011 s výrokem auditora. Doporučuje tuto zprávu ke schválení
na zasedání zastupitelstva obce.
Starostovi se ukládá předložit zprávu ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce. T: 30. 6. 2012

038/12/04

Rada projednala a rozhodla uzavřít smlouvu o umístění zařízení mezi pronajímatelem zařízení ČEZ Distribuce Děčín a nájemcem obcí Čermná nad Orlicí. Předmětem smlouvy je umístění
bezdrátových hlásičů na sloupy v majetku ČEZ.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy. T: 7. 6. 2012

038/12/05

Rada projednala a odsouhlasila potvrzení ve funkci ředitele Masarykovy základní a mateřské
školy Čermná nad Orlicí pana Mgr. Jiřího Němce, narozeného 7. ledna 1954, bytem Malá
Čermná 109, na dobu určitou 6 let.
Starostovi se ukládá odeslat potvrzení řediteli Mgr. Jiřímu Němcovi. T: 7. 6. 2012

038/12/06

Rada projednala žádost pana Petra Formánka z Korunky čp. 4 ve věci odkoupení pozemku
p.č. 3238 v k.ú. Malá Čermná rozhodla, že na uvedený pozemek nebude zveřejňovat záměr
na odprodej, ale zveřejní záměr na pronájem tohoto pozemku.
Starostovi se ukládá zaslat dopis panu Formánkovi ve věci rozhodnutí rady obce. T: 7. 6.
2012.

038/12/07

Rada projednala žádost pana Ing. Jana Červeného z Velké Čermné ve věci odkoupení pozemku p.č. 3119 v k.ú. Malá Čermná rozhodla, že na uvedený pozemek nebude zveřejňovat záměr na odprodej, ale zveřejní záměr na pronájem tohoto pozemku. V tomto případě také
uložila starostovi projednat celou záležitost se společností Aquaservis, ohledně možnosti
chovu domácího zvířectva.
Starostovi se ukládá zaslat dopis panu Červenému ve věci rozhodnutí obce a projednat
celou záležitost se společností Aquaservice RK.

038/10/08

Rada projednala zápis z jednání stavební komise rady obce ze dne 17. května 2012.
Uložila radnímu Pavlu Rakovi zajistit technologický postup ukládání pryžových desek na
dětských hřištích (T: 7. 6. 2012). Rada dále ukládá starostovi informovat stavební komisi o
průběhu realizace včetně finančního zajištění na akci ČOV a zároveň informovat občany na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce (T: 30. 6. 2012) a zároveň komisi informovat o náplni její práce (podávat podněty, podávat pomocnou ruku při zadávání veřejných zakázek,
kontrola výstavby nepovolených staveb, kontrola zastavěných ploch uskladněným materiálem, podávat podněty do rozpočtu obce, zaměřit se na působení v celé obci).

