58. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 20. 3. 2013
Usnesení:
058/13/01

Rada projednala a schválila smlouvu o provedení hudební produkce uzavřenou mezi obcí a
panem Jiřím Kárníkem, Dobré 92, 517 93 ve věci účinkování na Obecním a podnikatelském
plese, který se uskuteční dne 23. března 2013 na sále Restaurace „U Hřiště“ v Malé Čermné.
Odměna za vystoupení je v celkové částce 8.000,- Kč, kdy každá další započatá hodina za
1.000,- Kč.
Starostovi se ukládá podepsat smlouvu o hudební produkci.

058/13/02

Rada projednala možnost zakoupení odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy a
rozhodla o koupi 2ks, zároveň rozhodla o koupi 2ks psích pisoárů a 2ks laviček, kdy všechny
tyto prvky budou umístěny na pěší zóně mezi Malou a Velkou Čermnou.
Starostovi se ukládá zařídit realizaci nákupu a instalace 2ks košů na psí exkrementy, 2ks
laviček a 2ks psích pisoárů s umístěním na pěší zónu mezi Malou a Velkou Čermnou.

058/13/03

Rada projednala žádost pana Majrycha, Číčová čp. 40, o koupi nemovitosti ve vlastnictví
obce, stavební parcely č. 60 v k.ú. Číčová a budovy čp. 8 nacházející se na této parcele
(bývalá klubovna v Číčové). Rada na základě této žádosti rozhodla vyvěsit záměr o prodeji
tohoto pozemku z vlastnictví obce.
Rada ukládá starostovi obce vyvěsit záměr o prodeji pozemku č. 60 v k.ú. Číčová, včetně
budovy čp. 8 z vlastnictví obce a předložit tento záměr na nejbližším jednání zastupitelstva
obce.

058/13/04

Rada projednala a schválila smlouvy mezi obcí a neziskovými organizacemi působící na území
obce na poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2013 – dle následujícího přehledu:
smlouva č.: 03/2013 – MO ČRS Borohrádek – 18.000,- Kč
smlouva č.: 04/2013 – JAMAMI, o.s. – 22.000,- Kč
smlouva č.: 05/2013 – KKK Čermná nad Orlicí, o.s. – 10.500,- Kč
smlouva č.: 06/2013 – Myslivecké sdružení „ORLICE“, o.s. – 15.000,- Kč
smlouva č.: 07/2013 – SDH Číčová – 20.000,- Kč
smlouva č.: 08/2013 – SDH Velká Čermná – 30.000,- Kč
smlouva č.: 09/2013 – SDH Malá Čermná – 15.000,- Kč
smlouva č.: 10/2013 – Tělovýchovný klub, oddíl kopané – 29.000,- Kč
smlouva č.: 11/2013 – White Bears Hokej, o.s. – 10.500,- Kč
Starosta se pověřuje podpisem smluv mezi obcí a jednotlivými neziskovými organizacemi,
kterým byl obcí poskytnut příspěvek na činnost.

