Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-80-2017

Termín jednání
Začátek jednání

Přítomni

14. listopadu 2017
9:00
Ing. Zdeněk Praus
Starosta městyse
Bc. Miloš Tichý
Místostarosta městyse
Antonín Podzimek – do 11.30 Místostarosta městyse
Stanislav Michera

Omluveni

Radní městyse

Mgr. Alena Zvěřinová, Antonín Podzimek od 11.30

Hosté

-

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-79-2017
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Návrh rozpočtu městyse Častolovice na rok 2018
5. Rozpočtové opatření č. RM-11-2017
6. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu
7. Žádost o odkup pozemku
8. Souhlasné stanovisko SŽDC k žádosti o prodej nemovitostí v k.ú. Častolovice
9. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
10. Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí
11. Zápis z jednání Komise kulturní z 23. 10. 2017
12. Cenové nabídky restaurátorského průzkumu v kostele sv. Maří Magdalény
13. Žádost Okresního sdružení České unie sportu o finanční dar
14. Žádost o projednání příspěvku pro MAS Nad Orlicí, o.p.s.
15. Licenční smlouva s OSA o veřejném provozování hudebních děl
16. Darovací smlouva za účelem podpory sportu
17. Diskuze
18. Usnesení
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Program jednání
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Michera

-

Zdržel se
-

RM schvaluje program jednání RM-80-2017.

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-79-2017
Rada městyse (RM) provedla kontrolu usnesení a úkolů:
Trvají úkoly:
Bod č. 20 RM-54-2016 (právní posouzení nájemních smluv na bytové prostory, trvá – Z: Mgr. Šrom, Tichý)
Bod č. 13 RM-69-2017 (schůzka s nájemníky domu čp. 53, trvá – Z: Praus)
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Bod č. 17 RM-72-2017 (ulice Štefánikova, dopravní řešení Policie ČR + MěÚ Kostelec n.O. čeká se na rozhodnutí)
Bod č. 8 RM-73-2017 (mimořádná kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, trvá – Z: Praus)
Bod č. 14 RM-76-2017 (žádosti a doporučení z jednání Komise ŽP, VP a OPP, stanoviska komisí RM, trvá)
Bod č. 12 RM-78-2017 (dokončit úpravy návrhu rozpočtu 2018, viz bod č. 18, RM-79-2017 a č. 4, RM-80-2017)
Bod č. 13 RM-78-2017 (provozní řád DDH u základní školy, trvá – Z: Komise spolková)
Bod č. 11 RM-79-2017 (smlouva o dílo na PD křižovatky u ZŠ, trvá – Z: Praus)
Bod č. 15 RM-79-2017 (nabídky restaurátorského průzkumu, viz bod č. 12, RM-80-2017)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Zápis č. j. RM-79-2017
Proti

Pro

Praus,Tichý,Podzimek,Michera

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-79-2017.

3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
RM byla seznámena s informací o stavech finančních prostředků na účtech městyse.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Stav finančních prostředků na účtech ke dni 14. 11. 2017
Pro
Proti
Zdržel se
Praus,Tichý,Podzimek,Michera

-

-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 14. 11. 2017:
Česká spořitelna a.s. 9.852.884,87 Kč, Česká národní banka 6.133.892,95 Kč, Komerční banka
a.s. 755.383,28 Kč a ČSOB a.s 1.708.526,32 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 14. 11. 2017 u České spořitelny a.s.:
5.742.466,90 Kč.

4. Návrh rozpočtu městyse Častolovice na rok 2018
RM jednala o úpravách návrhu rozpočtu městyse Častolovice na rok 2018.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Návrh rozpočtu 2018
Proti

Pro
Praus,Tichý,Michera

-

Zdržel se
Podzimek

RM doporučuje upravený návrh rozpočtu městyse Častolovice na rok 2018 předložit
k projednání Zastupitelstvu městyse na prosincovém zasedání ZM a pověřuje referentku
paní Hojnou vyvěšením návrhu rozpočtu městyse Častolovice na rok 2018 na úřední desku.

5. Rozpočtové opatření č. RM-11-2017
RM projednala návrh rozpočtového opatření č. RM-11-2017.
Příloha
Hlasování

Pro

Rozpočtové opatření RM-11-2017
Proti
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Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Michera
Usnesení

-

-

RM schválila rozpočtové opatření č. RM-11-2017.

6. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu
RM byla seznámena s rozhodnutím hodnotící komise zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Demolice objektů U mandlu“.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Rozhodnutí hodnotící komise zadavatele
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila na základě rozhodnutí hodnotící komise zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce „Demolice objektů U mandlu“ jako
nejvhodnější nabídku od společnosti STATING, s.r.o. Hradec Králové a pověřila starostu
podpisem smlouvy o dílo.

7. Žádost o odkup pozemku
RM byla seznámena s žádostí pana Libora Hrubeše, bytem ul. Havlíčkova, Častolovice o prodej pozemku dle GP
č. 846-51/2017.
Příloha
Hlasování

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Michera

-

-

RM vzala na vědomí žádost pana Libora Hrubeše, bytem ul. Havlíčkova, Častolovice o prodej
pozemku dle GP č. 846-52/2017 a stanovisko k prodeji od Komise stavební.
Usnesení

RM nedoporučuje Zastupitelstvu městyse schválit prodej pozemku z důvodu potřeby
vypracování koncepce parkování v území u bytových domů a k přihlédnutí k vedení
inženýrských sítí.
RM doporučuje posoudit rozvoj celé lokality architektem městyse.

8. Souhlasné stanovisko SŽDC k žádosti o prodej nemovitostí v k.ú. Častolovice
RM byla seznámena se souhlasným stanoviskem SŽDC, s.o. Oblastní ředitelství Hradec Králové s prodejem
pozemku parc. číslo 1158/15 a části pozemku parc. číslo 158/22 v k.ú. Častolovice a možnosti bezúplatného
převodu na základě nové žádosti na městys Častolovice.
Příloha
Hlasování

Pro

20752/2017-SŽDC-OŘ HKR-NEk
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Michera

-

Usnesení
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Zdržel se
-

RM vzala na vědomí souhlasné stanovisko SŽDC, s.o. Oblastní ředitelství Hradec Králové
s prodejem pozemku parc. číslo 1158/15 a části pozemku parc. číslo 158/22 v k.ú. Častolovice
a možnosti bezúplatného převodu na základě nové žádosti na městys Častolovice.
RM pověřila referentku paní Hojnou přípravou nové žádosti o bezúplatný převod pozemku
parc. číslo 1158/15 a části pozemku parc. číslo 158/22 v k.ú. Častolovice na městys
Častolovice.

9. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
RM jednala o návrhu smlouvy o zřízení služebnosti na inženýrské sítě mezi COMA s.r.o. Polička (oprávněný) a
Městysem Častolovice (obtížený) na vedení veřejné telekomunikační sítě pod označením „Kabelové rozvody
COMA s.r.o. v Častolovicích, I. etapa“.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh smlouvy o zřízení služebnosti
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí smlouvu o zřízení služebnosti na inženýrské sítě mezi COMA s.r.o. Polička
(oprávněný) a Městysem Častolovice (obtížený) na vedení veřejné telekomunikační sítě pod
označením „Kabelové rozvody COMA s.r.o. v Častolovicích, I. etapa“ a pověřuje starostu
doplnit podklady pro rozhodnutí o dříve uzavřené smlouvy.

10. Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí
RM byla seznámena s oznámením MěÚ Kostelec nad Orlicí o veřejném projednání návrhu změny č. 3 územního
plánu Kostelec nad Orlicí.
Příloha
Hlasování

Usnesení

MUKO 24298/17-rp
Proti

Pro
Praus,Tichý,Podzimek,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí oznámení MěÚ Kostelec nad Orlicí o veřejném projednání návrhu změny
č. 3 územního plánu Kostelec nad Orlicí a pověřila starostu, případně místostarostu Bc.
Tichého seznámit se se změnou č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí a podat informaci v RM.

11. Zápis z jednání Komise kulturní z 23. 10. 2017
RM byla seznámena se zápisem z jednání Komise kulturní z 23. 10. 2017.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Pro

Zápis z jednání KK z 23.10.2017
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala bez připomínek na vědomí zápis z jednání Komise kulturní z 23. 10. 2017.

12. Cenové nabídky restaurátorského průzkumu v kostele sv. Máří Magdalény
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RM byla místostarostou Bc. Tichým seznámena s výsledkem poptávkového řízení a nabídkami na restaurátorský
průzkum v kostele sv. Máří Magdalény na hřbitově.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Nabídky
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Michera

-

-

RM na základě předložených nabídek schválila nabídku na restaurátorský průzkum v kostele
sv. Máří Magdalény od MgA. Lucie Bartůňkové, Litomyšl a pověřila místostarostu Bc. Tichého
objednáním restaurátorských prací.

13. Žádost Okresního sdružení České unie sportu o finanční dar
RM byla seznámena s žádostí Okresního sdružení České unie sportu o finanční dar na pořádání každoroční akce
– vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2017“.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Michera

-

-

RM schválila finanční dar OS ČUS ve výši 2.000 Kč na pořádání akce – vyhlášení ankety
„Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2017“.

14. Žádost o projednání příspěvku pro MAS Nad Orlicí, o.p.s.
RM byla seznámena s žádostí MAS Nad Orlicí, o.p.s. o finanční dar ve výši 10 Kč na obyvatele ročně pro rok 2018.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Michera

-

-

RM neschválila žádost MAS Nad Orlicí, o.p.s. o finanční dar ve výši 10 Kč na obyvatele ročně
pro rok 2018.

15. Licenční smlouva s OSA o veřejném provozování hudebních děl
RM projednala návrh licenční smlouvy s OSA o veřejném provozování hudebních děl za vystoupení hudební
skupiny „Kapka“.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh smlouvy č. VP_2017_153629
Proti

Praus,Tichý,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila licenční smlouvu č. VP_2017_153629 s OSA o veřejném provozování hudebních
děl za vystoupení hudební skupiny „Kapka“ a pověřila starostu podpisem smlouvy.

16. Darovací smlouva za účelem podpory sportu
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RM byla seznámena s darovací smlouvou mezi Škoda Auto a.s. (dárce) a Městysem Častolovice (obdarovaný),
v níž dárce daruje částku 120.000 Kč na podporu sportu v městysi.
Příloha
Pro

Hlasování

Usnesení

Darovací smlouva č. 81/2017/SR/KK
Proti

Praus,Tichý,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila darovací smlouvou mezi Škoda Auto a.s. (dárce) a Městysem Častolovice
(obdarovaný) č. 81/2017/SR/KK a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.

17. Diskuze
Informace

Člen RM / host

18. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-79-2017

1

RM schvaluje program jednání RM-80-2017.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-79-2017.

3

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 14. 11. 2017:
Česká spořitelna a.s. 9.852.884,87 Kč, Česká národní banka 6.133.892,95 Kč, Komerční
banka a.s. 755.383,28 Kč a ČSOB a.s 1.708.526,32 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 14. 11. 2017 u České spořitelny a.s.:
5.742.466,90 Kč.

4

5

RM doporučuje upravený návrh rozpočtu městyse Častolovice na rok 2018 předložit
k projednání Zastupitelstvu městyse na prosincovém zasedání ZM a pověřuje referentku
paní Hojnou vyvěšením návrhu rozpočtu městyse Častolovice na rok 2018 na úřední
desku.

RM vzala na vědomí souhlasné stanovisko SŽDC, s.o. Oblastní ředitelství Hradec Králové
s prodejem pozemku parc. číslo 1158/15 a části pozemku parc. číslo 158/22 v k.ú.
Častolovice a možnosti bezúplatného převodu na základě nové žádosti na městys
Častolovice.
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RM pověřila referentku paní Hojnou přípravou nové žádosti o bezúplatný převod pozemku
parc. číslo 1158/15 a části pozemku parc. číslo 158/22 v k.ú. Častolovice na městys
Častolovice.

6

RM schválila na základě rozhodnutí hodnotící komise zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky zakázky malého rozsahu na stavební práce „Demolice objektů U mandlu“ jako
nejvhodnější nabídku od společnosti STATING, s.r.o. Hradec Králové a pověřila starostu
podpisem smlouvy o dílo.

RM vzala na vědomí žádost pana Libora Hrubeše, bytem ul. Havlíčkova, Častolovice o
prodej pozemku dle GP č. 846-52/2017 a stanovisko k prodeji od Komise stavební.
7

RM nedoporučuje Zastupitelstvu městyse schválit prodej pozemku z důvodu potřeby
vypracování koncepce parkování v území u bytových domů a k přihlédnutí k vedení
inženýrských sítí.
RM doporučuje posoudit rozvoj celé lokality architektem městyse.

8

RM vzala na vědomí souhlasné stanovisko SŽDC, s.o. Oblastní ředitelství Hradec Králové
s prodejem pozemku parc. číslo 1158/15 a části pozemku parc. číslo 158/22 v k.ú.
Častolovice a možnosti bezúplatného převodu na základě nové žádosti na městys
Častolovice.
RM pověřila referentku paní Hojnou přípravou nové žádosti o bezúplatný převod pozemku
parc. číslo 1158/15 a části pozemku parc. číslo 158/22 v k.ú. Častolovice na městys
Častolovice.

9

RM vzala na vědomí smlouvu o zřízení služebnosti na inženýrské sítě mezi COMA s.r.o.
Polička (oprávněný) a Městysem Častolovice (obtížený) na vedení veřejné telekomunikační
sítě pod označením „Kabelové rozvody COMA s.r.o. v Častolovicích, I. etapa“ a pověřuje
starostu doplnit podklady pro rozhodnutí o dříve uzavřené smlouvy.

10

RM vzala na vědomí oznámení MěÚ Kostelec nad Orlicí o veřejném projednání návrhu
změny č. 3 územního plánu Kostelec nad Orlicí a pověřila starostu, případně místostarostu
Bc. Tichého seznámit se se změnou č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí a podat informaci v RM.

11

RM vzala bez připomínek na vědomí zápis z jednání Komise kulturní z 23. 10. 2017.

12

RM na základě předložených nabídek schválila nabídku na restaurátorský průzkum
v kostele sv. Máří Magdalény od MgA. Lucie Bartůňkové, Litomyšl a pověřila místostarostu
Bc. Tichého objednáním restaurátorských prací.

13

RM schválila finanční dar OS ČUS ve výši 2.000 Kč na pořádání akce – vyhlášení ankety
„Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2017“.
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14

RM neschválila žádost MAS Nad Orlicí, o.p.s. o finanční dar ve výši 10 Kč na obyvatele ročně
pro rok 2018.

15

RM schválila licenční smlouvu č. VP_2017_153629 s OSA o veřejném provozování
hudebních děl za vystoupení hudební skupiny „Kapka“ a pověřila starostu podpisem
smlouvy.

16

RM schválila darovací smlouvou mezi Škoda Auto a.s. (dárce) a Městysem Častolovice
(obdarovaný) č. 81/2017/SR/KK a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.

V Častolovicích 20. 11. 2017

………………………………………
Ing. Zdeněk Praus
Starosta městyse

………………………………………
Bc. Miloš Tichý
Místostarosta městyse

………………………………………
Stanislav Michera
Radní městyse
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