Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-91-2018

Termín jednání

9. dubna 2018

Začátek jednání

Přítomni

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

15:00
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-90-2018
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Rozhodnutí MěÚ Kostelec nad Orlicí o odstranění stavby domu čp. 11
5. Cenové nabídky na demolici objektu čp. 11
6. Návrh smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a návrh nájemní smlouvy prodejny potravin
7. Žádost o závazné stanovisko ke zřízení samostatného sjezdu k novostavbě ubytovny
8. Plnění ročního plánu rozpočtu ZŠ a MŠ k období 2/2018
9. Žádost o prodloužení platnosti smlouvy na pojištění městyse u pojišťovny Kooperativa
10. Výkon spisové služby ve vztahu k GDPR
11. Pozvánka na akce Ministerstva vnitra pro připravenost obcí na GDPR
12. Žádost o finanční podporu akce „Čištění řeky Orlice“
13. Žádost o příspěvek na projekt „Cyklobusy do Orlických hor 2018“
14. Opravné rozhodnutí MěÚ Kostelec nad Orlicí k vypouštění předčištěných odpadních vod
15. Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze SR na nákup PC sestavy
16. Výsledek výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Technologické vybavení AV KD U Lva“
17. Návrh smlouvy o komplexní péči na softwarové služby
18. Rozpočtové opatření městyse Častolovice č. RM-04-2018
19. Darovací smlouva na finanční dar na podporu kulturní akce
20. Diskuze
21. Usnesení
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Program jednání
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

RM schvaluje program jednání RM-90-2018.

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-89-2018
Masarykova 10, Častolovice 517 50, IČO: 00274780
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Zdržel se
-

Rada městyse (RM) provedla kontrolu usnesení a úkolů:
Trvají úkoly:
Bod č. 20 RM-54-2016 (právní posouzení nájemních smluv na bytové prostory, odloženo – Z: Mgr. Šrom, Tichý)
Bod č. 13 RM-69-2017 (schůzka s nájemníky domu čp. 53, odloženo – 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, odloženo – spolupráce s řed. ZŠ a MŠ)
Bod č. 7 RM-80-2017 (koncepce parkování ul. Školská, posouzení architektem městyse, trvá)
Bod č. 11 RM-81-2017 (finanční náklady na realizaci úpravy bytů v přízemí čp. 55, trvá – Z: Tichý)
Bod č. 16 RM-86-2018 (připravit plán společenských akcí v roce 2018 – Z: Komise spolková)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Zápis č. j. RM-90-2018
Proti

Pro

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-90-2018.

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 9. 4. 2018
Pro
Proti
Zdržel se
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 9. 4. 2018: Česká
spořitelna a.s. 8.370.415,54 Kč, Česká národní banka 6.289.961,65 Kč, Komerční banka a.s.
978.314,11 Kč a ČSOB a.s 2.006.763,24 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 9. 4. 2018 u České spořitelny a.s.:
4.952.060,10 Kč.

4. Rozhodnutí MěÚ Kostelec nad Orlicí o odstranění stavby domu čp. 11
RM byla seznámena s rozhodnutím stavebního úřadu – životního prostřední MěÚ Kostelec nad Orlicí pod č.j.
MUKO-4057/2018-L o odstranění stavby rodinného domu čp. 11 v ulici Masarykova v Častolovicích.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Č.j. MUKO-4057/2018-L
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí rozhodnutí stavebního úřadu – životního prostřední MěÚ Kostelec nad
Orlicí pod č.j. MUKO-4057/2018-L o odstranění stavby rodinného domu čp. 11 v ulici
Masarykova v Častolovicích.

5. Cenové nabídky na demolici objektu čp. 11
RM byla seznámena s třemi nabídkami na demolici objektu čp. 11 v ulici Masarykově.
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Příloha
Hlasování

Usnesení

3 nabídky
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM schválila z předložených nabídek na demolici objektu čp. 11 cenově nejvýhodnější
nabídku od firmy František Sejkora – Renova Service z Albrechtic nad Orlicí a pověřila starostu
podpisem smlouvy o dílo.

6. Návrh smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a návrh nájemní smlouvy prodejny potravin
RM byla informována o projeveném zájmu jediného zájemce reagujícího na záměr č. 1/2018/RM o pronájem
budoucího objektu prodejny potravin na místě bývalého objektu čp. 11 a to od KONZUM obchodní družstvo
v Ústí nad Orlicí, který předložil i návrhy smluv o uzavření budoucí Smlouvy o nájmu prostor určených
k podnikání a Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

2x návrhy smluv
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí projevený zájem jediného zájemce reagujícího na záměr č. 1/2018/RM o
pronájem budoucího objektu prodejny potravin na místě bývalého objektu čp. 11 a to od
KONZUM obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí.
RM schválila Smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání a
Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání a pověřila starostu podpisem smluv.

7. Žádost o závazné stanovisko ke zřízení samostatného sjezdu k novostavbě ubytovny
RM byla seznámena s žádostí pana Vladimíra Poloma za PM International v.o.s., Frýdlantská 1315/13, Praha 8 o
závazné stanovisko ke zřízení samostatného sjezdu k novostavbě ubytovny na parcele číslo 1162/3 v k. ú.
Častolovice a s návrhem vyjádření k žádosti za Úřad městyse Častolovice.
Příloha
Hlasování

Žádost o závazné stanovisko a návrh vyjádření Úřadu městyse k žádosti
Pro
Proti
Zdržel se
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM schválila toto vyjádření Úřadu městyse Častolovice ke zřízení samostatného sjezdu
k novostavbě ubytovny na parcele číslo 1162/3 v k. ú. Častolovice:

Usnesení

„K Vaší žádosti o závazné stanovisko ke zřízení samostatného sjezdu, doručené dne 27. 3.
2018 k plánované novostavbě ubytovny Vám sdělujeme, že Úřad městyse Častolovice není
příslušný k vydávání závazných stanovisek. K těmto je dle §40 odst. 4 písm. d) zákona
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad MěÚ Kostelec nad
Orlicí a to k PD DÚR.
K záměru stavby se vyjadřujeme takto:
K napojení na místní komunikaci jsme příslušní vydat povolení dle §10 odst. 1 zákona
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, přičemž nutným podkladem pro povolení je
souhlas vlastníka komunikace s napojením, tedy Městyse Častolovice. Rada Městyse
Častolovice na svém zasedání dne 5. 2. 2018 vydala usnesením RM-86-2018, bod č. 15, že
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jako majitel sousedního pozemku parcelní číslo 1285/7 se zřízením komerčního sjezdu na
parcelu čís. 1162/3 k novostavbě ubytovny investora PM International v.o.s. nesouhlasí.
Pro vydání souhlasu k projektové dokumentaci celého objektu a staveb souvisejících je
potřeba Městysu Častolovice předložit kompletní projektovou dokumentaci pro územní
řízení, která musí obsahovat i dostatečný počet parkovacích míst na pozemku vlastníka dle
platných ČSN, což se dosud nestalo.“
a pověřila starostu podpisem tohoto vyjádření i odesláním žadateli.

8. Plnění ročního plánu rozpočtu ZŠ a MŠ k období 2/2018
RM byl předložen dokument „Plnění ročního plánu dle zakázek k období 2/2018“, který informuje o plnění
ročního plánu rozpočtu ZŠ a MŠ k období 2/2018.
Příloha
Hlasování

Pro

Plnění ročního plánu k 2/2018
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala bez připomínek plnění ročního plánu rozpočtu ZŠ a MŠ k období 2/2018.
Usnesení

RM požaduje od statutární zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ do příštího jednání RM předložit i
čerpání krajských dotací pro ZŠ a MŠ k období 2/2018.

9. Žádost o prodloužení platnosti smlouvy na pojištění městyse u pojišťovny Kooperativa
RM byla informována o žádosti pana Miroslava Jarolímka, nezávislého pojišťovacího zprostředkovatele, o
projednání možnosti prodloužit pojištění majetku a odpovědnosti u pojišťovny Kooperativa.
Příloha
Hlasování

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM vzala na vědomí žádosti pana Miroslava Jarolímka, nezávislého pojišťovacího
zprostředkovatele, o možnost prodloužit pojištění majetku a odpovědnosti u pojišťovny
Kooperativa.
Usnesení
RM s ohledem na dosavadní dobrou spolupráci doporučuje pokračovat v zavedených
pojišťovacích službách a pověřuje starostu připravit do příštího jednání RM k projednání nový
návrh pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa.

10. Výkon spisové služby ve vztahu k GDPR
RM byla seznámena s metodickými doporučeními Státního okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou
v souvislosti s výkonem spisové služby ve vztahu k GDPR.
Příloha
Hlasování

Pro

SOAZ-RK/2018-181
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Usnesení
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Zdržel se
-

RM vzala na vědomí metodické doporučení Státního okresního archivu v Rychnově nad
Kněžnou v souvislosti s výkonem spisové služby ve vztahu k GDPR.

11. Pozvánka na akce Ministerstva vnitra pro připravenost obcí na GDPR
RM byla informována o pozvánkách na akce, které pořádá Ministerstvo vnitra ČR s cílem zvýšit připravenost obcí
na účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pozvánka
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM vzala na vědomí pozvánky na akce, které pořádá Ministerstvo vnitra ČR s cílem zvýšit
připravenost obcí na účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a pověřila
starostu zajistit potřebná proškolení pracovníků Úřadu městyse.

12. Žádost o finanční podporu akce „Čistění řeky Orlice"
RM byla seznámena s žádostí Domu dětí a mládeže Hradec Králové z.s. o finanční podporu každoroční
dobrovolné akce na ochranu a údržbu životního prostředí – 11. ročník čištění koryta řek a přilehlých břehů
v Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu, která se uskuteční v dnech 21. – 22. 4. 2018.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM schválila finanční dar 2.000 Kč na podporu každoroční dobrovolné akce na ochranu a
údržbu životního prostředí – 11. ročník čištění koryta řek a přilehlých břehů v Přírodním parku
Orlice od civilizačního odpadu, která se uskuteční v dnech 21. – 22. 4. 2018 a pověřila starostu
podpisem darovací smlouvy.

13. Žádost o příspěvek na projekt „Cyklobusy do Orlických hor 2018“
RM byla seznámena s žádostí Euroregionu Glacensis o finanční příspěvek na spolufinancování projektu
„Cyklobusy do Orlických hor 2018“.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM schválila finanční dar 1.000 Kč pro Euroregion Glacensis na spolufinancování projektu
„Cyklobusy do Orlických hor 2018“.

14. Opravné rozhodnutí MěÚ Kostelec nad Orlicí k vypouštění předčištěných odpadních vod
RM byla informována o opravném rozhodnutí stavebního úřadu – životního prostředí MěÚ Kostelec nad Orlicí,
kterým se opravuje chyba při psaní původního rozhodnutí o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod
z ČOV do vod povrchových, a to v podmínce č. 12 po dobu „realizace a zkušebního provozu stavby.“
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Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

MUKO-5462/2018-MS
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí opravné rozhodnutí stavebního úřadu – životního prostředí MěÚ
Kostelec nad Orlicí – čj. MUKO-5462/2018-MS, kterým se opravuje chyba při psaní původního
rozhodnutí o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových,
a to v podmínce č. 13 po dobu „realizace a zkušebního provozu stavby.“

15. Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze SR na nákup sestavy PC
RM byla seznámena s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR čj. 127/MK-S 2176/2018 OULK o poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 a to na nákup PC sestavy + příslušenství knihovny městyse a podmínky pro
poskytnutí a vyúčtování dotace.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Rozhodnutí čj. 127/MK-S 2176/2018 OULK
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury ČR čj. 127/MK-S 2176/2018 OULK o
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 a to na nákup PC sestavy + příslušenství
knihovny městyse a podmínky pro poskytnutí a vyúčtování dotace.

16. Výsledek výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Technologické vybavení AV KD U Lva“
RM byla informována o výsledku hodnotící komise výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Technologické
vybavení AV KD U Lva“, jehož se zúčastnili dva uchazeči.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Výsledek výběrového řízení
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila na základě výsledku hodnotící komise nejvhodnější nabídku zakázky malého
rozsahu na „Technologické vybavení AV KD U Lva“ od ELSEREMO, a.s. Brumov-Bylnice a
pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo.

17. Návrh smlouvy o komplexní péči na softwarové služby
RM byla seznámena s návrhem smlouvy o komplexní péči na softwarové služby od MELCO spol. s. r. o. Trutnov.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh smlouvy
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila smlouvu o komplexní péči na softwarové služby od MELCO spol. s r.o. Trutnov a
pověřila starostu podpisem smlouvy.
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18. Rozpočtové opatření městyse Častolovice č. RM-04-2018
RM byla seznámena s návrhem rozpočtového opatření městyse Častolovice č. RM-01-2018.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Pro

Rozpočtové opatření č. RM-04-2018
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila rozpočtové opatření městyse Častolovice č. RM-04-2018.

19. Darovací smlouva na finanční dar na podporu kulturní akce
RM byla seznámena s návrhem finančního daru pro vystoupení pořádané Komisí sociální dne 13. 4. 2018.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Darovací smlouva
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila finanční dar ve výši 1.500 Kč pro paní Marii Kudibalovou na podporu kulturní
akci „Společenský večer s hudbou a tanečním vystoupením“, který se uskuteční 13. 4. 2018
v KD U Lva.

20. Diskuze
Informace

Člen RM / host

21. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-91-2018

1

RM schvaluje program jednání RM-91-2018.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-90-2018.

3
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RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 9. 4. 2018:
Česká spořitelna a.s. 8.370.415,54 Kč, Česká národní banka 6.289.961,65 Kč, Komerční
banka a.s. 978.314,11 Kč a ČSOB a.s 2.006.763,24 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 9. 4. 2018 u České spořitelny a.s.:
4.952.060,10 Kč.

4

RM vzala na vědomí rozhodnutí stavebního úřadu – životního prostřední MěÚ Kostelec nad
Orlicí pod č.j. MUKO-4057/2018-L o odstranění stavby rodinného domu čp. 11 v ulici
Masarykova v Častolovicích.

5

RM schválila z předložených nabídek na demolici objektu čp. 11 cenově nejvýhodnější
nabídku od firmy František Sejkora – Renova Service z Albrechtic nad Orlicí a pověřila
starostu podpisem smlouvy o dílo.

6

RM vzala na vědomí projevený zájem jediného zájemce reagujícího na záměr č. 1/2018/RM
o pronájem budoucího objektu prodejny potravin na místě bývalého objektu čp. 11 a to od
KONZUM obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí.
RM schválila Smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání
a Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání a pověřila starostu podpisem smluv.

RM schválila toto vyjádření Úřadu městyse Častolovice ke zřízení samostatného sjezdu
k novostavbě ubytovny na parcele číslo 1162/3 v k. ú. Častolovice:

7

„K Vaší žádosti o závazné stanovisko ke zřízení samostatného sjezdu, doručené dne 27. 3.
2018 k plánované novostavbě ubytovny Vám sdělujeme, že Úřad městyse Častolovice
není příslušný k vydávání závazných stanovisek. K těmto je dle §40 odst. 4 písm. d) zákona
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad MěÚ Kostelec nad
Orlicí a to k PD DÚR.
K záměru stavby se vyjadřujeme takto:
K napojení na místní komunikaci jsme příslušní vydat povolení dle §10 odst. 1 zákona
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, přičemž nutným podkladem pro povolení je
souhlas vlastníka komunikace s napojením, tedy Městyse Častolovice. Rada Městyse
Častolovice na svém zasedání dne 5. 2. 2018 vydala usnesením RM-86-2018, bod č. 15, že
jako majitel sousedního pozemku parcelní číslo 1285/7 se zřízením komerčního sjezdu na
parcelu čís. 1162/3 k novostavbě ubytovny investora PM International v.o.s. nesouhlasí.
Pro vydání souhlasu k projektové dokumentaci celého objektu a staveb souvisejících je
potřeba Městysu Častolovice předložit kompletní projektovou dokumentaci pro územní
řízení, která musí obsahovat i dostatečný počet parkovacích míst na pozemku vlastníka
dle platných ČSN, což se dosud nestalo.“
a pověřila starostu podpisem tohoto vyjádření i odesláním žadateli.

RM vzala bez připomínek plnění ročního plánu rozpočtu ZŠ a MŠ k období 2/2018.
8
RM požaduje od statutární zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ do příštího jednání RM předložit i
čerpání krajských dotací pro ZŠ a MŠ k období 2/2018.
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RM vzala na vědomí žádosti pana Miroslava Jarolímka, nezávislého pojišťovacího
zprostředkovatele, o možnost prodloužit pojištění majetku a odpovědnosti u pojišťovny
Kooperativa.
9
RM s ohledem na dosavadní dobrou spolupráci doporučuje pokračovat v zavedených
pojišťovacích službách a pověřuje starostu připravit do příštího jednání RM k projednání
nový návrh pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa.

10

RM vzala na vědomí metodické doporučení Státního okresního archivu v Rychnově nad
Kněžnou v souvislosti s výkonem spisové služby ve vztahu k GDPR.

11

RM vzala na vědomí pozvánky na akce, které pořádá Ministerstvo vnitra ČR s cílem zvýšit
připravenost obcí na účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a
pověřila starostu zajistit potřebná proškolení pracovníků Úřadu městyse.

12

RM schválila finanční dar 2.000 Kč na podporu každoroční dobrovolné akce na ochranu a
údržbu životního prostředí – 11. ročník čištění koryta řek a přilehlých břehů v Přírodním
parku Orlice od civilizačního odpadu, která se uskuteční v dnech 21. – 22. 4. 2018 a pověřila
starostu podpisem darovací smlouvy.

13

RM schválila finanční dar 1.000 Kč pro Euroregion Glacensis na spolufinancování projektu
„Cyklobusy do Orlických hor 2018“.

14

RM vzala na vědomí opravné rozhodnutí stavebního úřadu – životního prostředí MěÚ
Kostelec nad Orlicí – čj. MUKO-5462/2018-MS, kterým se opravuje chyba při psaní
původního rozhodnutí o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod
povrchových, a to v podmínce č. 13 po dobu „realizace a zkušebního provozu stavby.“

15

RM vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury ČR čj. 127/MK-S 2176/2018 OULK o
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 a to na nákup PC sestavy +
příslušenství knihovny městyse a podmínky pro poskytnutí a vyúčtování dotace.

16
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RM schválila na základě výsledku hodnotící komise nejvhodnější nabídku zakázky malého
rozsahu na „Technologické vybavení AV KD U Lva“ od ELSEREMO, a.s. Brumov-Bylnice a
pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo.

17

RM schválila smlouvu o komplexní péči na softwarové služby od MELCO spol. s r.o. Trutnov
a pověřila starostu podpisem smlouvy.

18

RM schválila rozpočtové opatření městyse Častolovice č. RM-04-2018.

19

RM schválila finanční dar ve výši 1.500 Kč pro paní Marii Kudibalovou na podporu kulturní
akci „Společenský večer s hudbou a tanečním vystoupením“, který se uskuteční 13. 4. 2018
v KD U Lva.

V Častolovicích 12. 4. 2018

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

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

………………………………………
Mgr. Alena Zvěřinová
Radní městyse
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