Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 3.10.2011
čj.: 26/11

dne 3. října 2011

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z .Čestická, p. A. Podzimek, p.J. Václavík,
p. F. Kunčar
Hosté: 0
Jednání zahájeno dne 3.10.2011 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí:
K bodu 2.26./2011 - stav finančních prostředků městyse Častolovice k datu jednání.
K bodu 15./26./2011 - RM vyslechla informace o nejasnostech ohledně cyklostezky
a bere na vědomí termín místního šetření 11.10.2011 za účelem vyjasnění
majetkových vztahů dotčených pozemků.
K bodu 17.5./26./2011 - stanovisko arch. Ing. Křeliny k sadovým úpravám
Polnodvorská
K bodu 17.7./26./2011. - informace místostarosty p. Václavika o akci „Losování
manželských párů oddaných na zámku v Častolovicích“.
K bodu 17.8./26./2011. - termín revize elektrických spotřebičů v zařízeních městyse
Častolovice 5.10.2011
K bodu 17.9./26./2011 – termín inventarizace majetku městyse dle nové směrnice
inventarizačními komisemi od 20.10.2011 do 31.12. 2011
RM souhlasí:
K bodu 8./26./2011 s příspěvkem ve výši 4.500,-Kč tanečnímu klubu
ČASTODANCE z kapitoly 6409 položka 5229/009.
K bodu 9./26./2011 - s opravou stropu v čp. 13 dle žádosti p. XXX na vlastní náklady
žadatele za podmínky provedení prací odbornou firmou z důvodu bezpečnosti
K bodu 10./26./2011- s vybudováním brány u čp. 13 dle přiloženého náčrtku na
náklady žadatele p. XXX.
K bodu 12./26./2011 - se zřízením autobus. linky Lanškroun-HK dle podané žádosti
K bodu 14./26./2011 - s postupem jednání s firmou SOVIS – Dodatek č. 4 a předání
vad a nedodělků
K bodu 17.1./26./2011 – s proplacením faktury od Mgr. Šroma za právní služby ve
výši Kč 17808 a podepsáním plné moci pro další jednání
K bodu 17.2./26./2011 – s odesláním dopisu Mgr. Šroma f. Bártek ve věci opravy
rozhlasu.
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K bodu 17/3./26./2011 – s odesláním dopisu Mgr. Šroma p. XXX ve věci úhrady za
pronájem pozemků.
K bodu 17.6./26./2011 - s opravou chodníku v ulici Sokolská za podmínky možné
úhrady za provedené dílo dle rozpočtu. Dále doporučuje oslovit tyto firmy k podání
cenové nabídky k provedení díla:
f. Racio, Častolovice, f. Pražák Dufek, Častolovice, Stavitelství Rychnov n. K.,
Strabag R.K., Rolej Solnice
K bodu 17.10./26./2011 - s pronájmem pozemků: p.č. 1177/1 o výměře 1332 m2
(1110/1) a p.č. 1179/1 o výměře 2347 m2 p. XXX od 1.1.2012 na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce bezúplatně
K bodu 17.11./26./2011 - s odprodejem vozidla SPZ 1HO 6178 AVIA A 30K
z majetku městyse Častolovice za nejvyšší možnou sjednanou cenu s kupcem za
podmínky k přihlédnutí k odhadní ceně a roku výroby 1981.
K bodu 17.12/26 - s pronájmem pozemku p.č.763/2 o výměře 0,5m2 za účelem
provozování automatu na svíčky za 500,-Kč/rok na dobu určitou do 15.10.2012 firmě
ADIE s.r.o. Prostějov
RM nesouhlasí:
dle bodu 18.2./24./2011 - s instalací topidla na tuhá paliva (krbové vložky)
v bytě pana XXX s ohledem na skutečnost, že byt není v současné době k vytápění
tímto palivem uzpůsoben, není dořešeno skladování paliva a nakládání s popelem.
Trvá
RM pověřuje:
- dle bodu 17.3./24./2011 - starostku Mgr. Novohradskou, aby zaslala písemnou
odpověď p. XXX.
Trvá
- K bodu 3.26./2011 - místostarostu p. Kunčara a p. Václavíka zajištěním plnění
úkolů vyplývajících ze školení BOZP.
Trvá
- K bodu 4.26./2011 – místostarostu p. Kunčara zjištěním typu pojištění městyse
u f. PROCONSULTING za účelem rozhodnutí o strojním pojištění traktoru.
- K bodu 13.26./2011 - starostku pí.Novohradskou k jednání o možnosti získání
dotace z Programu rozvoje venkova
-

-

-

-

dle bodu 18.2./24./2011 - starostku Mgr. Novohradskou, aby panu XXX
zaslala písemnou odpověď na jeho žádosti týkající se výměny oken a
změnu vytápění.
Trvá
dle bodu 18.3./24./2011 - místostarostu pana Kunčara prověřením a zjednáním
nápravy ve věci chybějící dopravní značky. (sloučený provoz pro chodce a
cyklisty) u zámeckého parku
Trvá
dle bodu 18.8./24./2011 - místostarostu pana Kunčara přemístěním reklamního
banneru do prostoru vjezdu do Častolovic od Rychnova nad Kněžnou.
Trvá
K bodu 5.26./2011 - pí. starostku Novohradskou a právníka p. Mgr. Šroma
k dokončení jednání ve věci vystěhování solné jeskyně z čp 10
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-

K bodu 7.26./2011 -místostarostu p. Kunčara k zahájení výběrového řízení na
dodavatele prací a materiálu za účelem využití dotace na zeleň

RM postupuje:
- K bodu 6.24./2011 - k projednání v sociální komisi přidělení bytu po p. XXX
-

K bodu 6.26./2011 – otázku přípravy oslav 670 let 1. zmínky o Častolovicích
k projednání v Zastupitelstvu městyse Častolovice, komisích při RM a spolcích
v městysi.

-

K bodu 11.26./2011. Smlouvu o nájmu pozemků ZD Mostek č.2326/2011
k projednání na další jednání RM.

-

K bodu 17.4.26./2011 - žádost p. XXX o úpravu vjezdu na pozemek
k vyjádření stavební komisi při RM.

Trvá úkol:
- dle bodu 18.3./24./2011 - upozornění DI PČR na chybějící dopravní značku
(sloučený provoz pro chodce a cyklisty) u zámeckého parku
-

dle bodu 15.5./23./2011 - umoření dluhu na nájemném formou protihodnoty
vchodových dveří, doložení faktury.

Jednání rady bylo ukončeno dne 3.10.2011 ve 20:30 hodin.

Dne 3.10.2011 zapsal F. Kunčar, místostarosta.
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