83. zasedání rady obce – usnesení ze zasedání rady obce konané dne 26. 3. 2014
Usnesení:
083/14/01

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2/2014 - Dotace od ÚP Rychnov nad
Kněžnou na VPP, rozpočtové opatření č. 3/2014 – Dotace na akci „Kanalizace a ČOV“ a rozpočtové opatření č. 4/2014 – Přesun mezi paragrafy. Rozpočtová opatření je součástí zápisu.

083/14/02

Rada projednala a zamítla žádost Ing. Jana Skořepy, starosty města Rychnov nad Kněžnou na
uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce na pořízení přenosného rentgenu do Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.
Starostovi se ukládá informovat starostu města RK o rozhodnutí rady obce.

083/14/03

Rada projednala a schválila dodatek ke smlouvě o dílo č. 140115 05 SOD, ze dne 15. ledna
2014, uzavřené mezi obcí a společností Solicite s. r. o., Praha ve věci doplnění článku 1, odstavce III, který upřesňuje 1. fakturaci po zaslání 1. verze Revize, a to ve výši 50% celkové
částky.
Starosta se pověřuje podpisem dodatku.

083/14/04

Rada projednala a schválila Darovací smlouvu – sponzorský dar uzavřenou mezi obcí a Dětským domovem se školou a základní školou Kostelec nad Orlicí, na poskytnutí sponzorského
daru ve výši 2.000,- Kč.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy, předsedkyni FV se ukládá zapracovat částku do
rozpočtu obce.

083/14/05

Rada projednala a schválila licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2014_86189 uzavřenou mezi obcí a občanským sdružením OSA, Praha. Smlouvou se uzavírá ve věci provozování hudebních děl prostřednictvím veřejného rozhlasu, za cenu 3.715,- Kč včetně DPH.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

083/14/06

Rada projednala a schválila smlouvu uzavřenou mezi obcí a Dechovou hudbou Valanka na
zajištění vystoupení na akci Setkání obcí s názvem Čermná dne 5. července 2014, za cenu
8.000,- Kč.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

083/14/07

Rada projednala a schválila nájemní smlouvu uzavřenou mezi obcí a společností Eco-modus
s. r. o., Brno ve věci pronájmu části pozemku č. 3296 o výměře 126.279m2, pozemku č. 3297
o výměře 11.340m2 a pozemku č. 3298 o výměře 4.383m2 vše v katastrálním území Velká
Čermná. Nájem se sjednává na dobu pěti let, počátkem 1. dubna 2014. Výše ročního nájemného je stanovena na částku 31.950,- Kč včetně DPH, tj. 2.250,- Kč včetně DPH za ha/rok.
Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

083/14/08

Rada projednala a schválila smlouvu č. 1/2014 o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
organizace uzavřenou mezi obcí a Pionýrskou skupinou Brontosauři, kde obec poskytne organizaci finanční příspěvek na činnost organizace ve výši 49.000,- Kč.
Rada projednala a schválila smlouvu č. 2/2014 o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
organizace uzavřenou mezi obcí a Tělovýchovnou jednotou Čermná nad Orlicí, kde obec poskytne organizaci finanční příspěvek na činnost organizace ve výši 49.000,- Kč.
Starosta se pověřuje podpisem smluv.

083/14/09

Rada projednala požadavek na výpůjčku nádob z krajského projektu „Čistá obec, čisté město,
čistý kraj“ na výpůjčku nádob na tříděný odpad a uložila starostovi poptávkovým listem zabezpečit 4 kontejnery na papír, 4 kontejnery na plast a 4 na bílé sklo. U kontejneru na sklo
rada doporučuje nádoby s větším otvorem pro vhazování odpadu.
Starostovi se ukládá zaslat poptávkový list společnosti EKO-KOM.

083/14/10

Starosta a místostarosta připraví kritéria na poskytnutí sociálních bytů pro občany
k projednání na příštím zasedání rady obce.
Starostovi a místostarostovi se ukládá připravit kritéria na poskytnutí sociálních bytů.

