Zpráva o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva obce.
zpracováno: 20. února 2011
vypracoval: Mgr. David JOSKA (místostarosta obce)
Rada se od posledního zasedání zastupitelstva sešla pětkrát, vždy v plném složení, na dvou zasedání byl přítomen i předseda Kontrolního výboru pan Roman Kosinka.
Rada na svých zasedáních projednala a schválila rozpočtová opatření č. 30 (dotace od Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje na hospodaření v lesích) a 31 (vyrovnání jednotlivých paragrafů
rozpočtu).
Rada projednala a schválila žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje od ZŠ a MŠ Prointepo Hradec Králové s.r.o. na rok 2011, projednala žádost o sponzorský dar Dětskému domovu se školou
Kostelec nad Orlicí, projednala požadavek do rozpočtu na rok 2011 od správce obecního lesa - v
souvislosti s žádostmi rada uložila předsedkyni Finančního výboru všechny příspěvky začlenit do
návrhu rozpočtu na rok 2011. S tímto rada projednala a doplnila návrh rozpočtu na rok 2011 a
předložila rozpočet ke schválení Finančnímu výboru. Finanční výbor na svém jednání rozpočet
doplnil, upravil některé položky a v konečné verzi je rozpočet připraven ke schválení zastupitelstvem obce. Rada takto navržený rozpočet doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada projednala zadávací dokumentaci: "Úspory energie v Základní škole v Čermné nad Orlicí",
předloženou agenturou Centrum rozvoje Česká Skalice, vyslovila připomínky a celou dokumentaci poslala zpět s tím, že Centrum rozvoje může zahájit přípravy s výběrovým řízením na tuto
veřejnou zakázkou.
Rada obce schválila možnost uskutečnění naléhavých výdajů ze strany starosty obce bez schválení rady do maximální výše 10tis. Kč. Dále projednala a odsouhlasila platový výměr řediteli školy
s platností od 1. ledna 2011. Nadále sledovala jednání ohledně firmy ODEKO za účelem odprodeje části společnosti od pana Šubrta, v současné chvíli není jednání ukončeno. Rada vzala na vědomí oznámení návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu obce Plchovice, byla informována o
konání společného jednání o návrhu úpravy územního plánu města Borohrádek, projednala souhlas s dodatkem ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby občanům obce a úhradě za ní,
vyslovila souhlas s licenční smlouvou mezi OSA Praha a obcí.
Rada projednala nabídku odkoupení nemovitosti z majetkové podstaty - PERLA, bavlnářské závody, kdy insolvenční správce zahrnul do majetkové podstaty nemovitost, parcelu č. 452/60 trvalý travní porost o výměře 5m2. Rada vyslovila souhlas s odkupem pozemku do vlastnictví obce za 20,- Kč/m2. Rada rozhodla zveřejnit záměr na odprodej pozemku č. 3135 v k.ú. Velká
Čermná o výměře 811m2 (stavební parcela pro rodinný domek včetně inženýrských sítí).
Rada vzala na vědomí informaci o projednávání zadávací dokumentace územního plánu komisí
stavební. Na základě možnosti připomínkování ze strany občanů rozhodla zadávací dokument
zveřejnit na internetových stránkách obce. Rada se seznámila s výsledky a připomínkami komise
a uložila starostovi tyto změny a připomínky předat se zadávací dokumentací pořizovateli
Územního plánu, tedy stavebnímu úřadu v Kostelci nad Orlicí.

Rada projednala Smlouvu o nájmu pozemku č. 1/2011 mezi obcí a panem Františkem Uherkou
ml., kdy se smlouva vztahuje k pronájmu části pozemku č. 22/30 v k.ú. Malá Čermná za účelem
umístění plechové garáže k parkování motorového vozidla. Pronájem je bezplatný, kdy smlouva
je uzavřena na dobu určitou.
Projednala a vyslovila souhlas s nabídkou pana Petra Provazníka na údržbu a výrobu strojového
zařízení obecního úřadu. Rada byla informována o průběhu inventarizace za rok 2010, která
proběhla bez problémů.
Rada projednala dodatek č. 8 smlouvy o odběru a uložení odpadu mezi obcí a firmou ODEKO
s.r.o., kdy dodatkem se stanovuje cena za likvidaci odpadů na rok 2011 ve výši 735,50 Kč včetně
10% DPH a 1 obyvatele - v přepočtu na 1021 obyvatel. S tímto rada projednala a doporučuje zastupitelstvu ke schválení vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dále rada projednala cenovou nabídku na energetický audit v Mateřské školce od pana Jiřího Hejzlara a rozhodla
tento audit uskutečnit s předpokládaným nákladem do 20tis. Kč.
Odsouhlasila navýšení ceny stočného z 6,- Kč na 7,-Kč a z 8,- Kč na 9,- Kč pro podnikatele, zároveň odsouhlasila navýšení ceny za služby spojené s hrobovými místy o 10%. Uložila tak předsedkyni FV o těchto změnách informovat zastupitelstvo obce a jménem rady doporučit tyto změny
ke schválení.
Rada projednala konání Obecního a podnikatelského plesu, který se uskuteční dne 19. března
2011 od 20-ti hodin v Restauraci "U Hřiště" v Malé Čermné. Rada rozhodla o uzavření smlouvy s
kapelou JK Band Ohnišov na uskutečnění hudební produkce na tomto plese. Dále rozhodla o výši
vstupného 50,- Kč a zakoupení věcného daru do 5tis. Kč.
Rada projednala dopis společnosti T-Mobile Praha týkající se snížení nájmu o 30% na pozemek,
kde j umístěn vysílač. Rada tuto žádost odsouhlasila za předpokladu, že o stejnou procentní část
bude snížen nájem obci na zařízení umístěné na vysílači. Společnost však na tuto podmínku rady
nereflektovala a svoji žádost stáhla.
Rada projednala obsazení volného místa předsedy komise kulturně-školské a schválila na tuto
pozici radního obce - pana Pavla Raka, zároveň odsouhlasila zveřejnění složení komisí a výboru
na úředních deskách obce a na internetových stránkách. V souvislosti s činností komise kulturněškolské rada byla informována a odsouhlasila připravovaný Kulturní kalendář na rok 2011, který
tato komise připravila.
Rada se zabývala problematikou stavu Orbanské zátoky a rozhodla se vyvolat jednání mezi předsedou Komise životního prostředí panem Janem Kosinkou, členem VV MO ČRS Borohrádek a
zároveň zastupitelem panem Zdeňkem Hemelíkem a radou. V souvislosti s jednáním o této problematice předseda KŽP informoval o závěrech z jednání Komise životního prostředí, která se
mimo jiné zabývala návrhem zabezpečení dětských hřišť, řešení problematiky s výkaly psů, problematikou čištění odpadních vod v místní části Číčová, návrhem do rozpočtu v rámci životního
prostředí a dalšími body.

