47. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 17. 10. 2012
Usnesení:
047/12/01

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 12 (volby do zastupitelstev krajů) a rozpočtové opatření č. 13 (dotace od ÚP RK na VPP za 9/2012).

047/12/02

Rada na svém společném zasedání s Finančním výborem a Majetkovou komisí schválila nákup osobního automobilu pro potřeby technických služeb obce. Hlavními požadavky je nákup auta nového do celkové částky 400.000,- Kč včetně DPH. S tím, že rada souhlasí, aby staré auto Peugeot bylo použito protiúčtem k nákupu vozu nového. Po jednání a posouzení
různých nabídek rada rozhodla zakoupit vůz: NISSAN NV200 Combi Tekna s příslušenstvím.
Dále rada rozhodla, aby auto bylo potištěno reklamou reprezentující obec.
Starostovi se ukládá zajistit nákup nového vozu, místostarostovi se ukládá zajistit potisk
nově zakoupeného vozu.

047/12/03

Rada projednala návrh na prodej dříví z obecního lesa (kulatiny) na základě předložené tabulky správcem lesa a rozhodla se řídit cenami uvedenými v této tabulce. Zároveň rada rozhodla, že budou poníženy všechny ceny o 20% pro občany z naší obce. Limitem maximálního
množství 30 prostorových metrů. Tabulka je součástí zápisu.
Starostovi se ukládá informovat správce lesa a uložit mu, aby se řídil schválenými cenami.

047/12/04

Rada projednala dopis Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ve věci Smlouvy o
výpůjčce č. 210/9-05-120-27 ze dne 10. 9. 2007 – ČOV Malá Čermná. Dopisem nám je oznámeno, že ke dni 31. 12. 2012 skončí uplynutí výpůjčky výše uvedené ČOV. Na základě tohoto
oznámení rada rozhodla požádat o prodloužení výpůjčky do konce roku 2012.
Starostovi se ukládá zaslat žádost o výpůjčku ČOV v Malé Čermné.

047/12/05

Rada projednala základní podklady pro zadávací řízení na poskytování investičního úvěru
dofinancování stavby ČOV a kanalizace a schválila výzvu k podání nabídky s názvem: Dlouhodobý investiční úvěr pro projekt „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“ zadávací dokumentace. Zároveň rozhodla oslovit 5 bankovních sektorů: KB, ČS, ČSOB, RB a CityBank. Rada schválila 3 členy do komise pro otevírání obálek - místostarostu Mgr. Davida Josku, a paní Lenku
Andrlíkovou a třetím bude osoba jmenovaná firmou Ratifico. Dále rada schválila pětičlennou
hodnotící komisi ve složení: Mgr. David Joska, L. Andrlíková, P. Rak, Ing. Hloušek a zástupce
společnosti Ratifico.
Starostovi se ukládá rozhodnutí rady zaslat společnosti Ratifico.

047/12/06

Rada projednala a schválila žádost předsedkyně paní Jaroslavy Sejkorové na nového člena
Komise sociální, kterým se má stát paní Jaroslava Bubnova z Malé Čermné čp. 130.
Starostovi se ukládá informovat předsedkyni Komise sociální.

047/12/07

Rada projednala nabídku a smlouvu na výsadbu zeleně v obci Malá Čermná uzavřenou mezi
obcí a firmou 3G Garden Hlinsko za částku 75.318,00 Kč včetně DPH.
Starostovi se ukládá podepsat smlouvu.

