Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-84-2018

Termín jednání

8. ledna 2018

Začátek jednání

Přítomni

Ing. Zdeněk Praus
Bc. Miloš Tichý
Antonín Podzimek
Mgr. Alena Zvěřinová

14:00
Starosta městyse
Místostarosta městyse
Místostarosta městyse
Radní městyse

Stanislav Michera

Radní městyse

Omluveni

-

Hosté

-

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-83-2017
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Příprava konkurzního řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ Častolovice
5. Inventarizace stavu zásob městyse Častolovice k 31. 12. 2017
6. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci odstranění části vlečky
7. Servisní smlouva o poskytování technické podpory knihovního systému
8. Plnění ročního plánu zakázek ZŠ a MŠ Častolovice k období 11/2017
9. Nabídky na vypracování projektové dokumentace výstavby cyklostezky
10. Umístění zpomalovacích prahů v ulici Štefánikově a žádost o vydání stanoviska
11. Stanovisko k projektové dokumentaci novostavby v lokalitě Polnodvorská
12. Směrnice č. 1/2018 pro poskytování cestovních náhrad
13. Podnět k prošetření na MěÚ Kostelec nad Orlicí
14. Diskuze
15. Usnesení
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Program jednání
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schvaluje program jednání RM-84-2018.

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-83-2017
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)
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. 13 RM-78-2017 (provozní řád DDH u základní školy, trvá – Z: Komise spolková)
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Bod č. 7 RM-80-2017 (koncepce parkování ul. Školská, posouzení architektem městyse, trvá)
Bod č. 8 RM-80-2017 (žádost o bezúplatný převod pozemků od SŽDC, trvá – Z: Hojná)
Bod č. 9 RM-80-2017 (smlouva o zřízení služebnosti – právní posouzení, trvá)
Bod č. 6 RM-81-2017 (jednání s nájemcem restaurace „Na hřišti“, trvá – Z: Praus, Tichý)
Bod č. 11 RM-81-2017 (finanční náklady na realizaci úpravy bytů v přízemí čp. 55, trvá – Z: Tichý)
Bod č. 17 RM-81-2017 (podklady pro SUDOP, sítě veřejného osvětlení – Z: Podzimek)
Bod č. 4 RM-82-2017 (příprava vnitřní směrnice o finanční kontrole – T: 31. 1. 2018, Z: Jedlinská)
Bod č. 14 RM-82-2017 (návrh řešení křižovatky u ZS, trvá – posouzení návrhu Komise stavební a RM)
Bod č. 14 RM-82-2017 (stavební i finanční posouzení záměru výstavby prodejny potravin na náměstí – Z: Bittner,
Praus, Tichý)
Bod č. 4 RM-83-2017 (vytyčení kabelu NN na pozemku manž. Drahorádových a prověřit vedení sítí NN u MK ulice
U Konopáče – Z: Podzimek)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Zápis č. j. RM-83-2017
Proti

Praus,Tichý,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
Podzimek

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-83-2017.

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 8. 1. 2018
Pro
Proti
Zdržel se
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 8. 1. 2018: Česká
spořitelna a.s. 7.301.154,40 Kč, Česká národní banka 6.186.803,05 Kč, Komerční banka a.s.
921.238,28 Kč a ČSOB a.s 1.783.965,84 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 8. 1. 2018 u České spořitelny a.s.:
5.426.037,40 Kč.

4. Příprava konkurzního řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ Častolovice
RM byla starostou seznámena se stavem příprav konkurzního řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ Častolovice.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM vzala na vědomí informaci starosty o stavu příprav konkurzního řízení na ředitele/ku
Základní školy a mateřské školy Častolovice.

5. Inventarizace stavu zásob městyse Častolovice k 31. 12. 2017
RM byla seznámena se zápisem inventarizace stavu zásob městyse Častolovice k 31. 12. 2017.
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Příloha
Hlasování
Usnesení

Pro

Zápis inventarizace zásob k 31. 12. 2017
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila inventarizaci zásob městyse Častolovice k 31. 12. 2017.

6. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci odstranění části vlečky
RM byla seznámena s žádostí Prodra s.r.o. Praha 10 o stanovisko k projektové dokumentaci odstranění části
vlečky ORSIL Častolovice, která byla zpracována pro objednatele Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Žádost a projektová dokumentace
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM nemá námitek k projektové dokumentaci odstranění části vlečky ORSIL Častolovice, která
byla zpracována společností Prodra s.r.o. Praha 10 pro objednatele Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s. a pověřila referentku paní Hojnou odesláním stanoviska žadateli.

7. Servisní smlouva o poskytování technické podpory knihovního systému
RM projednala návrh servisní smlouvy od R-Bit Technology, s.r.o. Most o poskytování technické podpory
knihovního systému Koha.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh servisní smlouvy
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila servisní smlouvu od R-Bit Technology, s.r.o. Most o poskytování technické
podpory knihovního systému Koha a pověřila starostu podpisem smlouvy.

8. Plnění ročního plánu zakázek ZŠ a MŠ Častolovice k období 11/2017
RM byla seznámena s plněním ročního plánu zakázek ZŠ a MŠ Častolovice k období 11/2017.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Plnění ročního plánu zakázek k 11/2017
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí plnění ročního plánu zakázek Základní školy a mateřské školy Častolovice
k období 11/2017.

9. Nabídky na vypracování projektové dokumentace výstavby cyklostezky
RM byla seznámena s dvěma nabídkami na vypracování PD výstavby cyklostezky Častolovice – Libel od
projektantů: Zuzany Urbancové z Čeperky a Ing. Tomáše Raka z Hradce Králové.
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Příloha
Hlasování

Usnesení

2 nabídky
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM schválila nabídku od projektanta Ing. Tomáše Raka z Hradce Králové na vypracování
projektové dokumentace výstavby cyklostezky Častolovice – Libel v úseku od pozemku parc.
číslo 508/29 v k.ú. Častolovice až po napojení na komunikaci za řekou Bělou v k.ú. Libel.

10. Umístěním zpomalovacích prahů v ulici Štefánikově a žádost o vydání stanoviska
RM projednala dva dopisy s podpisy 18 občanů (14 bydlí v ulici Mírové, 3 v ulici Štefánikově a 1 v ulici Zahradní),
kteří vyjádřili nesouhlas s připravovaným umístěním dvou krátkých zpomalovacích příčných prahů, dále s dvěma
dopisy – námitkami proti Veřejné vyhlášce – Opatření obecné povahy, návrhu na stanovení místní úpravy
provozu instalace zpomalovacích prahů v ulici Štefánikově, podanou za 21 občanů na MěÚ Kostelec nad Orlicí a
žádostí o vydání stanoviska Městyse Častolovice k těmto námitkám z MěÚ Kostelec nad Orlicí.
Příloha
Hlasování

2 dopisy
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Zvěřinová,Michera

Podzimek

-

RM vzala na vědomí dva dopisy s podpisy 18 občanů (14 bydlí v ulici Mírové, 3 v ulici
Štefánikově a 1 v ulici Zahradní), kteří vyjádřili nesouhlas, resp. námitky s připravovaným
umístěním dvou krátkých zpomalovacích příčných prahů.
Usnesení

RM nesouhlasí s námitkami opsanými do žádosti o vydání stanoviska pro MěÚ Kostelec nad
Orlicí, námitky považuje za nepravdivé.
RM pověřuje místostarostu Bc. Tichého sepsat ve smyslu usnesení RM stanovisko k žádosti a
odeslat na Odbor dopravy MěÚ Kostelec nad Orlicí.

11. Stanovisko k projektové dokumentaci novostavby v lokalitě Polnodvorská
RM byla seznámena s upravenou projektovou dokumentací novostavby rodinného domu paní Markéty
Chmelové, Kvasiny v lokalitě Polnodvorská a souhlasným stanoviskem architekta městyse Ing. Bittnera k PD.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Stanovisko architekta městyse
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM na základě stanoviska Ing. Arch. Bittnera z 5. 1. 2018 vyjadřuje souhlas s navrženým
novým řešením rodinného domu paní Markéty Chmelové, bytem Kvasiny 383, dle předložené
upravené projektové dokumentace.

12. Směrnice č. 1/2018 pro poskytování cestovních náhrad
RM byla seznámena s návrhem nové směrnice č. 1/2018 pro poskytování cestovních náhrad.
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Příloha
Hlasování
Usnesení

Směrnice č. 1/2018
Proti

Pro

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila směrnici č. 1/2018 pro poskytování cestovních náhrad.

13. Podnět k prošetření na MěÚ Kostelec nad Orlicí
RM jednala o záležitosti připravovaných aktivit nového majitele bývalé provozovny firmy Rojek v ulici Sokolské,
kde se připravují pravděpodobně ubytovací služby, výrobní činnost a skladování, což je v rozporu s platným
Územním plánem městyse Častolovice pro tuto lokalitu.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM schválila podat na MěÚ Kostelec nad Orlicí podnět k prošetření připravovaných aktivit
nového majitele bývalé provozovny firmy Rojek v ulici Sokolské (firma Alpha Parts, s.r.o.) a to
z důvodu:
a) rozporu umístění provozoven v souvislosti s platným Územním plánem městyse
Častolovice pro tuto lokalitu
b) prověřit povolení pro již prováděné stavební úpravy v areálu.

14. Diskuze
Informace

Člen RM / host
Tichý

Informoval RM o nabídce pronájmu 1 m2 na místním hřbitově na umístění prodejního
automatu na svíčky.

15. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-84-2017

1

RM schvaluje program jednání RM-84-2017.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-83-2017.
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3

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 8. 1. 2018:
Česká spořitelna a.s. 7.301.154,40 Kč, Česká národní banka 6.186.803,05 Kč, Komerční
banka a.s. 921.238,28 Kč a ČSOB a.s 1.783.965,84 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 8. 1. 2018 u České spořitelny a.s.:
5.426.037,40 Kč.

4

RM vzala na vědomí informaci starosty o stavu příprav konkurzního řízení na ředitele/ku
Základní školy a mateřské školy Častolovice.

5

RM schválila inventarizaci zásob městyse Častolovice k 31. 12. 2017.

6

RM nemá námitek k projektové dokumentaci odstranění části vlečky ORSIL Častolovice,
která byla zpracována společností Prodra s.r.o. Praha 10 pro objednatele Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s. a pověřila referentku paní Hojnou odesláním stanoviska
žadateli.

7

RM schválila servisní smlouvu od R-Bit Technology, s.r.o. Most o poskytování technické
podpory knihovního systému Koha a pověřila starostu podpisem smlouvy.

8

RM vzala na vědomí plnění ročního plánu zakázek Základní školy a mateřské školy
Častolovice k období 11/2017.

9

10

RM schválila nabídku od projektanta Ing. Tomáše Raka z Hradce Králové na vypracování
projektové dokumentace výstavby cyklostezky Častolovice – Libel v úseku od pozemku
parc. číslo 508/29 v k.ú. Častolovice až po napojení na komunikaci za řekou Bělou v k.ú.
Libel.

RM vzala na vědomí dva dopisy s podpisy 18 občanů (14 bydlí v ulici Mírové, 3 v ulici
Štefánikově a 1 v ulici Zahradní), kteří vyjádřili nesouhlas, resp. námitky s připravovaným
umístěním dvou krátkých zpomalovacích příčných prahů.
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RM nesouhlasí s námitkami opsanými do žádosti o vydání stanoviska pro MěÚ Kostelec nad
Orlicí, námitky považuje za nepravdivé.
RM pověřuje místostarostu Bc. Tichého sepsat ve smyslu usnesení RM stanovisko k žádosti
a odeslat na Odbor dopravy MěÚ Kostelec nad Orlicí.

11

RM na základě stanoviska Ing. Arch. Bittnera z 5. 1. 2018 vyjadřuje souhlas s navrženým
novým řešením rodinného domu paní Markéty Chmelové, bytem Kvasiny 383, dle
předložené upravené projektové dokumentace.

12

RM schválila směrnici č. 1/2018 pro poskytování cestovních náhrad.

13

RM schválila podat na MěÚ Kostelec nad Orlicí podnět k prošetření připravovaných aktivit
nového majitele bývalé provozovny firmy Rojek v ulici Sokolské (firma Alpha Parts, s.r.o.)
a to z důvodu:
a) rozporu umístění provozoven v souvislosti s platným Územním plánem městyse
Častolovice pro tuto lokalitu
b) prověřit povolení pro již prováděné stavební úpravy v areálu.

V Častolovicích 10. 1. 2018

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

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

………………………………………
Alena Zvěřinová
Radní městyse
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