Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-96-2018

Termín jednání

25. června 2018

Začátek jednání

Přítomni

Ing. Zdeněk Praus

14:00
Starosta městyse

Antonín Podzimek
Mgr. Alena Zvěřinová

Místostarosta městyse
Radní městyse

Stanislav Michera

Radní městyse

Omluveni

Bc. Miloš Tichý – místostarosta městyse

Hosté

-

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-95-2018
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Revokace usnesení č. 9 RM-94-2018 a veřejnoprávní smlouva
5. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
6. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
7. Informace z Ministerstva financí ČR odboru Státního dozoru nad hazardními hrami
8. Cenová nabídka na prodej pozemků
9. Rozhodnutí Krajského úřadu KHK ve věci odvolání proti „demolici objektů Mandl Častolovice“
10. Zápis č. KST-05-2018 z jednání Komise stavební
11. Vyjádření k PD pro stavební řízení stavby „I/11 Častolovice MOK, oprava silnice“
12. Projektant záliv náměstí VO
13. Projektant oprava chodníku u nádraží
14. Právník dohoda o narovnání
15. Platový výměr
16. Rozpočtové opatření
17. Diskuze
18. Usnesení
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Program jednání
Proti

Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schvaluje program jednání RM-96-2018.

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-95-2018
Rada městyse (RM) provedla kontrolu usnesení a úkolů:
Trvají úkoly:
Bod č. 14 RM-76-2017 (žádosti a doporučení z jednání Komise ŽP, VP a OPP, stanoviska komisí RM, trvá)
Bod č. 16 RM-86-2018 (připravit plán společenských akcí v roce 2018 – Z: Komise spolková, splněno)
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Bod č. 19 RM-92-2018 (jednání s vedením S-G Isover a PM International – Z: Praus)
Bod č. 7 RM-93-2018 (jednání o nabídce prodeje pozemků – Z: Praus, viz bod č. 8 RM-96-2018)
Bod č. 17 RM-95-2018 (nesouhlas s pořízením vjezdu – informovat žadatele – M. Tichý a A. Podzimek)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Zápis č. j. RM-95-2018
Proti

Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-95-2018.

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 25. 6. 2018
Pro
Proti
Zdržel se
Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 25. 6. 2018:
Česká spořitelna a.s. 4.357.000,85,-Kč, Česká národní banka 5.842.700,85,-Kč, Komerční
banka a.s. 1.034.588,11,-Kč a ČSOB a.s 3.413.624,73,-Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 25. 6. 2018 u České spořitelny a.s.:
4.637.055,10,-Kč a ČSOB a.s. 1.886.483,39,-Kč.

4. Revokace usnesení č. 9 RM-94-2018 a veřejnoprávní smlouva
RM jednala o revokaci usnesení č. 9 RM-94-2018 a změně realizace finančního daru pro Farní charitu Rychnov
nad Kněžnou místo daru formou veřejnoprávní smlouvy.
Příloha
Hlasování

Návrh usnesení
Proti

Pro
Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila revokaci usnesení č. 9 RM-94-2018.
Usnesení

RM schválila poskytnutí neinvestiční dotace pro Farní charitu Rychnov nad Kněžnou ve výši
3.000 Kč a pověřila starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

5. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
RM jednala o návrhu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Správnou železniční dopravní cesty, s. o.
(oprávněná osoba) a Městysem Častolovice (vlastník) na pozemku parc. číslo 1302/3, na němž jsou uloženy
kabelové rozvody NN, úprava osvětlení a přípojky pro PZS.
Příloha
Hlasování

Pro

Návrh smlouvy
Proti
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Zdržel se

Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

Usnesení

-

-

RM schválila smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Správnou železniční dopravní
cesty, s. o. (oprávněná osoba) a Městysem Častolovice (vlastník) na pozemku parc. číslo
1302/3.

6. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
RM projednala návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi Městysem Častolovice (objednatel) a KOMA MODULAR
s.r.o. (zhotovitel), v níž dochází k odpočtu z ceny díla.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Městysem Častolovice (objednatel) a KOMA
MODULAR s.r.o. (zhotovitel), v níž dochází k odpočtu z ceny díla.

7. Informace z Ministerstva financí ČR odboru Státního dozoru nad hazardními hrami
RM byla seznámena s informace z Ministerstva financí ČR odboru Státního dozoru nad hazardními hrami, které
se týkají postupu při ověřování poskytnuté kauce.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

čj. MF-30513/2016/3402-26
Proti

Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí informace z Ministerstva financí ČR odboru Státního dozoru nad
hazardními hrami, které se týkají postupu při ověřování poskytnuté kauce.

8. Cenová nabídka na prodej pozemků
RM byla starostou seznámena s cenovou nabídkou majitele pozemků pana Karla Kašpara z Náchoda, za níž by
byl ochoten prodat svoje pozemky v lokalitě „za Bažantnicí“.
Příloha
Hlasování

Nabídka
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM vzala na vědomí cenovou nabídkou majitele pozemků pana Karla Kašpara z Náchoda, za
níž by byl ochoten prodat svoje pozemky v lokalitě „za Bažantnicí“.
Usnesení

RM doporučuje využít předkupní právo na nabízené pozemky a pověřuje právního zástupce
p. Šroma sjednat schůzku s prodávajícím a kupujícím a dále připravit kupní smlouvy pro
zastupitelstvo městyse Častolovice.
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9. Rozhodnutí Krajského úřadu KHK ve věci odvolání proti „demolici objektů Mandl Častolovice“
RM byla seznámena s rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: KUKHK-1350/UP/2018/Sv ve
věci odvolání pana Romana Faltyse a paní Dany Faltysové proti „demolici objektů Mandl Častolovice“, kterým
věc vrací Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí, odboru stavební úřad – životní prostředí, k novému projednání.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Čj.: KUKHK-1350/UP/2018/Sv
Proti

Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: KUKHK1350/UP/2018/Sv ve věci odvolání pana Romana Faltyse a paní Dany Faltysové proti
„demolici objektů Mandl Častolovice“, kterým věc vrací Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí,
odboru stavební úřad – životní prostředí, k novému projednání.
RM pověřuje pana architekta Bittnera, který vypracovával dokumentaci k projednání na
Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí.

10. Zápis č. KST-05-2018 z jednání Komise stavební
RM byla seznámena se zápisem č. KST-05-2018 z jednání Komise stavební.
Příloha
Hlasování
Usnesení

KST-05-2018
Proti

Pro
Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala bez připomínek na vědomí zápis č. KST-05-2018 z jednání Komise stavební.

11. Vyjádření k PD pro stavební řízení stavby „I/11 Častolovice MOK, oprava silnice“
RM byla seznámena s PD pro stavební řízení stavby „I/11 Častolovice MOK, oprava silnice“.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Žádost o vyjádření
Proti

Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí s připomínkami PD pro stavební řízení stavby „I/11 Častolovice MOK,
oprava silnice a pověřuje pana starostu sjednat schůzku z dotčenými orgány na místě.

12. Projektant záliv náměstí VO
RM byla místostarostou Podzimkem seznámena s návrhem osvětlení nového autobusového zálivu a náměstí.
Příloha
Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

Usnesení
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RM pověřuje p. Podzimka s realizací výměny osvětlení pro autobusový záliv a sladění prací se
zhotovitelem.

13. Oprava chodníku u nádraží
RM byla místostarostou Podzimkem seznámena s havarijním stavem přístupového chodníku k vlakovému
nádraží.
Příloha

-

Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM pověřuje p. Podzimka s vypracováním návrhu opravy chodníku a předložením cenové
nabídky.

14. Přípojka NN ke kostelu sv. Máří Magdalény
RM byla místostarostou Podzimkem seznámena s nesrovnalosti ve vlastnictví pozemků p.č. 452 a 462, kde má
být vybudována nové odběrné místo.
Příloha

Smlouvy

Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM pověřuje právního zástupce p. Šroma k sepsání dohody o vyrovnání mezi dvěma účastníky
pro potřeby městyse Častolovice k vybudování přípojky NN.

15. Platový výměr
RM byla seznámena z platovým výměrem nového ředitele Základní školy a mateřské školy Častolovice, dle
vydané směrnice.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Platové tabulky
Proti

Pro
Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila nový platový výměr s účinností od 1. července 2018.

16. Rozpočtové opatření
RM seznámena od paní účetní s rozpočtovým opatřením rady č. 8.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM schválila rozpočtové opatření rady č. 8.
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17. Diskuze
Informace

Člen RM / host

18. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-96-2018

1

RM schvaluje program jednání RM-96-2018.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-95-2018.

3

4

5

6

7

8

9

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 25. 6. 2018:
Česká spořitelna a.s. 4.357.000,85,-Kč, Česká národní banka 5.842.700,85,-Kč, Komerční
banka a.s. 1.034.588,11,-Kč a ČSOB a.s 3.413.624,73,-Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 25. 6. 2018 u České spořitelny a.s.:
4.637.055,10,-Kč a ČSOB a.s. 1.886.483,39,-Kč.
RM schválila revokaci usnesení č. 9 RM-94-2018.
RM schválila poskytnutí neinvestiční dotace pro Farní charitu Rychnov nad Kněžnou ve výši
3.000 Kč a pověřila starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
RM schválila smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Správnou železniční
dopravní cesty, s. o. (oprávněná osoba) a Městysem Častolovice (vlastník) na pozemku
parc. číslo 1302/3.
RM schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi Městysem Častolovice (objednatel) a KOMA
MODULAR s.r.o. (zhotovitel), v níž dochází k odpočtu z ceny díla.
RM vzala na vědomí informace z Ministerstva financí ČR odboru Státního dozoru nad
hazardními hrami, které se týkají postupu při ověřování poskytnuté kauce.
RM vzala na vědomí cenovou nabídkou majitele pozemků pana Karla Kašpara z Náchoda,
za níž by byl ochoten prodat svoje pozemky v lokalitě „za Bažantnicí“.
RM doporučuje využít předkupní právo na nabízené pozemky a pověřuje právního zástupce
p. Šroma sjednat schůzku s prodávajícím a kupujícím a dále připravit kupní smlouvy pro
zastupitelstvo městyse Častolovice.
RM vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj.: KUKHK1350/UP/2018/Sv ve věci odvolání pana Romana Faltyse a paní Dany Faltysové proti
„demolici objektů Mandl Častolovice“, kterým věc vrací Městskému úřadu Kostelec nad
Orlicí, odboru stavební úřad – životní prostředí, k novému projednání.
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RM pověřuje pana architekta Bittnera, který vypracovával dokumentaci k projednání na
Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí.

10

RM vzala bez připomínek na vědomí zápis č. KST-05-2018 z jednání Komise stavební.

15

RM vzala na vědomí s připomínkami PD pro stavební řízení stavby „I/11 Častolovice MOK,
oprava silnice a pověřuje pana starostu sjednat schůzku z dotčenými orgány na místě.
RM pověřuje p. Podzimka s realizací výměny osvětlení pro autobusový záliv a sladění prací
se zhotovitelem.
RM pověřuje p. Podzimka s vypracováním návrhu opravy chodníku a předložením cenové
nabídky.
RM pověřuje právního zástupce p. Šroma k sepsání dohody o vyrovnání mezi dvěma
účastníky pro potřeby městyse Častolovice k vybudování přípojky NN.
RM schválila nový platový výměr s účinností od 1. července 2018.

16

RM schválila rozpočtové opatření rady č. 8.

11
12
13
14

V Častolovicích 27. 6. 2018

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

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

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