62. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 15. 5. 2013
Usnesení:
062/13/01

Rada projednala dopis MŽP ČR ve věci Stanovení průzkumného území konvenčních ložisek
ropy a zemního plynu společnosti SouthOil s.r.o. – oznámení o zahájení řízení a výzva
k vyjádření. Následně rada vyslovila nesouhlas s tímto průzkumem na území obce.
Starostovi se ukládá zaslat nesouhlasné stanovisko obce zpět MŽP.

062/13/02

Rada projednala dopis Exekutorského úřadu Pardubice, JUDr. Arnošta Hofmana, soudního
exekutora ve věci exekuce na částku 500,- Kč s příslušenstvím na povinného Daniela Bartoše.
Uvádí, že povinný byl v období 28. ledna 2010 až 18. 8. 2012 ve výkonu trestu odnětí
svobody, což ho zprošťuje placení poplatku za TKO. Rada na základě této skutečnosti
rozhodla o zastavení exekuce.
Starostovi se ukládá informovat JUDr. Arnošta Hofmana o stanovisku obce.

062/13/03

Na základě jednání starosty obce se zastupující organizací (FRANCE CAR, s. r. o., Hradec
Králové) rada rozhodla o ponížení původní dohodnuté ceny 49.000,- Kč včetně DPH za prodej
osobního automobilu PEUGEOT Partner na cenu 25.000,- Kč včetně DPH, s tím, že
zprostředkovateli přísluší dohodnutá provize z prodeje ve výši 5.000,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podepsáním dodatku ke smlouvě obstarání prodeje.

062/13/04

Rada projednala a schválila smlouvu o výpůjčce mezi obcí a společností EKO-KOM, a. s., Na
Pankráci 1685/17, Praha 4. Předmětem výpůjčky je bezplatné zapůjčení sběrných nádob na
separovaný odpad. Přílohou č. 1 této smlouvy je udán výčet nádob zapůjčených naší obci a
to: kontejner (papír, horní výsyp) – 16ks, kontejner (plast, horní výsyp) – 12ks, kontejner
(sklo barevné, spodní výsyp) – 5ks, kontejner (sklo bílé, spodní výsyp) – 6ks.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

062/13/05

Rada se seznámila s Protokolem o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2012 Masarykovy
základní školy a mateřské školy Čermná nad Orlicí. Protokol je bez výhrad.
Starostovi se ukládá předložit výsledek auditu Masarykovy ZŠ a MŠ na nejbližším jednání
zastupitelstva obce.

062/13/06

Rada projednala e-mail od MAS NAD Orlicí ve věci schválení území obce do působnosti
Integrované strategie území regionu MAS na období 2014-2020.
Starostovi se ukládá vyžádat si od MAS NAD Orlicí Integrovanou strategii a zjistit o ní bližší
informace.

