45. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 19. 9. 2012
Usnesení:
045/12/01

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 10 – dotace od ÚP RK na VPP za 8/2012
ze dne 30. 9. 2012 a rozpočtové opatření č. 11 – přesun mezi paragrafy. Rozpočtová opatření
je součástí zápisu.

045/12/02

Rada projednala a doporučuje zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o dílo č. 1063/2012 na
realizaci díla „Revitalizace bývalé ubytovny na sociální byty, Čermná nad Orlicí“ s firmou
STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí. S tímto rada schvaluje jako oprávněnou osobu k jednání
ve věcech technických pana Josefa Bezdíčka, starostu obce Čermná nad Orlicí.
Starostovi se ukládá předložit smlouvu na nejbližším zasedání zastupitelstva.

045/12/03

Rada projednala žádosti na odkoupení pozemků v Malé Čermné (zahrádky u bývalých obecních bytovek čp. 102 a 109).
Starostovi rada ukládá předložit žádosti na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

045/12/04

Rada projednala a schválila Smlouvu o divadelním vystoupení uzavřenou mezi obcí a Divadelním souborem VICEDNA na představení: Pohádka o Popelce, které se v obci uskuteční
dne 24. listopadu 2012 od 17:00 v Tělocvičně TJ Čermná nad Orlicí za cenu 1000,- Kč.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

045/12/05

Rada projednala smlouvu s Psím domovem Lukavice na odchyt dvou psů za rok za částku
8.000,- Kč, s tím, že při dohledání majitele budou náklady vymáhány na majiteli zvířete.
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy, finančnímu výboru doporučuje zapracovat
částku do rozpočtu na rok 2013.

045/12/06

Rada se seznámila s žádostí pana Miloslava Šimka, Korunka 12 na pronájem, případně odprodej pozemku č. 770 v k.ú. Čermná nad Orlicí, Korunka. Rada žádost projednala a rozhodla
vyvěsit záměr na odprodej tohoto pozemku z majetku obce. Zastupitelstvu bude doporučovat cenu 50,- Kč za m2 a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí.
Starostovi se ukládá vyvěsit záměr na odprodej pozemku z majetku obce.

