42. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 20. 7. 2012
Usnesení:
042/12/01

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 7 – Protipovodňová opatření – bezdrátový rozhlas – přesun mezi položkami v částce 96.000,- Kč.

042/12/02

Rada souhlasí s účastí starosty a dalších zástupců obce na zahraniční návštěvě v přátelských
obcích v Srbsku. Zároveň rozhodla na tuto cestu uvolnit částku 15.000,- Kč, která bude použita k zakoupení daru a zabezpečení cestovních výloh.
Starosta se pověřuje uskutečněním cesty.

042/12/03

Rada projednala návštěvu starosty a pana Vlastimila Fuchsy v partnerské obci Spišské Tomášovce na Slovensku, která se uskuteční v termínu 10. – 12. srpna 2012. Dále rada souhlasí
s uvolněním částky 1.500,- Kč na zakoupení daru pro partnerskou obec.
Starosta se pověřuje uskutečněním cesty.

042/12/04

Rada projednala a schválila smlouvu mezi obcí a srbskou obcí Kruščica, zastoupenou Jovanovičem Dragutinem ve věci Poskytnutí finanční podpory na projekt „Rekonstrukce kanceláře
Obecního úřadu v obci Kruščica“ ve výši 580,- EUR. Dále a projednala a schválila smlouvu
mezi obcí a srbskou obcí Česko Selo, zastoupenou Ladislavem Tesařem ve věci Poskytnutí finanční podpory na projekt „Finanční příspěvek na vybudování ubytovny v Domě kultury
v Češko Sele“ ve výši 580,- EUR.
Starosta se pověřuje podepsáním smluv.

042/12/05

Rada projednala a schválila bezplatné zapůjčení promítacího plátna městu Týnec nad Labem
na termín od 9. července do 15. září 2012. Plátno bylo zapůjčeno z důvodu poškození plátna
města Týnec nad Labem vlivem živelné události.
Starostovi se ukládá zajistit výpůjčku a zároveň projednat možnost odkupu plátna městem
Týnec nad Labem.

042/12/06

Rada projednala a schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí a Ing. Vladimírem Glaserem
ve věci zajištění prací na projektu „Prezentace úspěšných projektů 2010-2011“ v rámci Školy
obnovy venkova Čermná nad Orlicí. Cena plnění je stanovena ve výši maximálně 284.000,- Kč
včetně DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

