64. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 12. 6. 2013
Usnesení:
064/13/01

Rada vzala na vědomí informaci výběrové komise o přihlášení pouze jednoho bankovního
subjektu do výběrového řízení na akci: „Kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí. Na základě této
informace rozhodla o zrušení výběrového řízení na poskytnutí úvěru.
Rada obce ruší výběrové řízení na poskytnutí úvěru na akci: „Kanalizace a ČOV Čermná nad
Orlicí.

064/13/02

Rada se seznámila s dopisem hejtmana královéhradeckého kraje, pana Bc. Lubomíra France,
ve věci zahájení veřejné sbírky pro obce postiženými povodněmi. Rada rozhodla tento dopis
podstoupit k vyjádření zastupitelstvu obce a zároveň rozhodla uvolnit částku 20.000,- Kč pro
jednu z nejvíce postižených obcí, obec Rudník.
Starostovi se ukládá předložit dopis hejtmana KHK zastupitelstvu obce a zajistit darovací
smlouvu s obcí Rudník a převod finančních prostředků pro tuto obec.

064/13/03

Rada projednala a schválila Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru uzavřenou mezi obcí a
Centrem Prointepo, Hradec Králové. Touto smlouvou se obec zavazuje poskytnout
jednorázový sponzorský dar ve výši 3.000,- Kč
Starosta se pověřuje podepsáním smlouvy.

064/13/04

Rada projednala dopis Tělovýchovného klubu, oddílu kopané ve věci žádosti o pracovní
schůzky se zástupci obce, ohledně přepracování Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 1/06.
Předsedovi Majetkové komise rada ukládá vypracovat novou nájemní smlouvu s TK,
oddílem kopané.

064/13/05

Rada projednala a vzala na vědomí zápis č. 20/2013 ze shromáždění starostů Dobrovolného
svazku obcí Poorlicko, konaného dne 31. května 2013.
Na základě tohoto rada odsouhlasila mimořádné členské příspěvky ve výši: 13.349,- Kč
(Dotace – party stan – investiční příspěvek) a 1.371,- Kč (Fotopasti – neinvestiční příspěvek).
Starostovi se ukládá informovat předsedu svazku o schválení mimořádných členských
příspěvků.

064/13/06

Rada projednala výběrové řízení na výměnu oken na obecním úřadě. Do výběrového řízení
se přihlásilo 5 firem v cenových nabídkách od 196tis. do 270tis. Kč.
Starostovi a předsedovi majetkové komise rada ukládá prostudovat nabídky a předložit je
na nejbližším jednání zastupitelstva obce.

