54. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 23. 1. 2013
Usnesení:
054/13/01

Rada projednala dopis z KÚ KHK ve věci zřízení účtu u ČNB pro příjem dotací a návratných
finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. Na základě
toho rozhodla o zřízení účtu u ČNB. Starostu pověřila celou záležitost projednat s ČNB a
pověřila ho k založení účtu u této instituce. Dále uložila starostovi informaci o založení účtu u
ČNB zaslat KÚ KHK ekonomickému odboru, oddělení výkaznictví a financování obcí.
Starostovi se ukládá zřídit účet obce u ČNB pro příjem dotací a návratných finančních
výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. Starostovi se ukládá
zaslat informaci o zřízení účtu KÚ KHK ekonomickému odboru, oddělení výkaznictví a
financování obcí.

054/13/02

Rada projednala odpověď Ing. Karla Janečka, náměstka hejtmana KHK, ve věci dopisu
týkajícího se postoupení stížnosti manželů Militkých na dopravní situaci v místní části Velká
Čermná. Na základě toho uložila starostovi vyvolat místní jednání mezi obcí, ODSH Kostelec
nad Orlicí, SÚS KHK a PČR DI Rychnov nad Kněžnou, kdy na místě budou v rámci jednotlivých
kompetencí domluveny opatření a postupy, které povedou ke zlepšení řešeného úseku.
Starostovi se ukládá vyvolat místní šetření mezi obcí, ODSH Kostelec nad Orlicí, SÚS KHK a
PČR DI Rychnov nad Kněžnou. T: 28. 02. 2013

054/13/03

Rada vzala na vědomí dopis ČPP, a.s. ve věci Potvrzení o registraci škodné události
z povinného ručení. Jedná se o poškození 3ks dubů vysázených podél nadjezdu na most ve
Velké Čermné.
Starosta se pověřuje jednáním s ČPP, a.s. ve věci škodné události, pověřuje se
zabezpečením všech potřebných dokladů a jednáním s panem Jiřím Koudelkou ve věci
způsobené škody. T: ihned

054/13/04

Rada projednala a zamítla nabídku společnosti Finance Zlín, a.s. ve věci prodeje
nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s. ve vlastnictví obce, za cenu 480,- Kč za
jednu akcii. Obec vlastní celkem 752 ks akcií.
Starostovi se ukládá odpovědět společnosti Finance Zlín, a.s. s vyjádřením rady obce. T:
ihned

054/13/05

Rada projednala žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje na žáka od Centra PROINTEPO
s.r.o. Hradec Králové za žáka Mariána Slavíčka z MČ 116. Rozhodla žádosti vyhovět a uvolnit
částku 3.000,- Kč.
Předsedkyni FV rada ukládá zapracovat částku 3.000,- Kč do rozpočtu na rok 2013.

054/13/06

Rada projednala a odsouhlasila dodatek k servisní smlouvě č. 490120214 programového
vybavení CODEXIS ONLINE za cenu 12.000,- Kč bez DPH s dobou trvání 2 roky.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku.

