60. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 17. 4. 2013
Usnesení:
060/13/01

Rada projednala a odsouhlasila převedení zůstatku účtu č. 35-1240061309/0800 SFRB
(236.22) vedeného u ČS ve výši 2.341,86 Kč a zůstatku účtu č. 35-5876090277/0100 FRB
(245.22) vedeného u KB ve výši 3.092,45 Kč na bankovní účet (hypoteční úvěr) č.
2057027/2100 vedeného u ČMHB. Zároveň odsouhlasila zrušení účtů 35-1240061309/0800
a 35-5876090277/0100 z důvodu nepotřebnosti.
Starostovi se ukládá zajistit převod zůstatků a zrušení účtů sloužících jako fond rozvoje
bydlení vedených u ČS a KB.

060/13/02

Rada projednala a odsouhlasila návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních
děl uzavřené mezi obcí a společností OSA, o. s. Praha 6. Smlouvou náleží společnosti OSA
autorská odměna ve výši: 5.417,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

060/13/03

Rada projednala a schválila dodatek ke smlouvě uzavřené mezi obcí a společností WAZA
security spol. s r. o., kdy tímto dodatkem dochází k prodloužení smlouvy od 1. ledna do 31.
prosince 2013. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny, stejně tak i telefonní čísla,
kontaktní osoby a čísla účtu.
Starosta se pověřuje podpisem dodatku.

060/13/04

Rada projednala a odsouhlasila nabídku pana Romana Kohoutka z Velké Čermné na opravu
vedlejších komunikací za cenu 30,- Kč bez DPH za m2. V plánu je oprava komunikace u pana
Martince (cca 200m2) a u boudy ve Velké Čermné (cca 800m2).
Starostovi se ukládá informovat pana Kohoutka o schválení cenové nabídky.

060/13/05

Rada se seznámila s termínem a předběžným programem Setkání Čermných, které se letos
uskuteční dne 22. června 2013 v České Čermné. Rada souhlasí s účastí na tomto setkání,
obec vypraví autobus, účastníkům soutěží uhradí náklady spojené se stravováním. Rada dále
souhlasí se zakoupením daru do 2.000,- Kč.
Starostovi obce se ukládá zajistit dopravu na setkání, zakoupit dar pro pořadatelskou
obec. Místostarostovi se ukládá zajistit propagaci akce a zajistit zájem občanů na účasti
tohoto setkání.

