Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-98-2018

Termín jednání

6. srpna 2018

Začátek jednání

Přítomni

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

9:00
Starosta městyse
Místostarosta městyse
Místostarosta městyse
Radní městyse

Stanislav Michera

Radní městyse

Omluveni

-

Hosté

Mgr. Martin Odl – ředitel ZŠ a MŠ Častolovice

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-97-2018
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Reportáž České televize o podaném návrh tří zastupitelek na exekuci na Městys Častolovice
5. Ubytování v nouzi v bytě domu městyse čp. 55
6. Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
7. Poděkování od MUDr. Marty Přibylové
8. Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH na rok 2018
9. Petice proti výstavbě ubytovny v lokalitě u nádraží ČD
10. Místní šetření pro realizaci sjezdu na MK ulice Školské z parcely č. 764/14
11. Žádost o pomoc z Obvodního oddělení Policie ČR
12. Návrh smlouvy o dílo na kuchyňské linky do tří oddělení MŠ
13. Územní souhlas pro Saint-Gobain Construction Products CZ na odpařovací stanici kyslíku
14. Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018
15. Žádost o umístění atrakcí v areálu Sokolské zahrady pro Častolovickou pouť 2019
16. Memorandum o spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání
17. Stanovisko k PD zahrádkářské chaty na parcele č. 265/17
18. Urgence Smlouvy o smlouvě budoucí na akci „Častolovice, PM International – úprava NN“
19. Schůzka majitele s nájemníky čp. 53
20. Záměr prodeje pozemků
21. Diskuze
22. Usnesení
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Program jednání
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

RM schvaluje program jednání RM-98-2018.

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-97-2018
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Zdržel se
-

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. 19 RM-92-2018 (jednání s vedením S-G Isover a PM International – Z: Praus)
Bod č. 17 RM-95-2018 (nesouhlas s pořízením vjezdu – informovat žadatele – M. Tichý a A. Podzimek)
Bod č. 8 RM-96-2018 (cenová nabídka na odkup pozemků – splněno, Z: Praus)
Bod č. 13 RM-96-2018 (návrh a cenová nabídka na opravu chodníku u nádraží – trvá, Z: Podzimek)
Bod č. 14 RM-96-2018 (sepsání dohody pro přípojku NN – splněno, Z: Mgr. Šrom)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Zápis č. j. RM-97-2018
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-97-2018.

3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
RM byla seznámena se stavem finančních prostředků na účtech městyse ke dni 6. 8. 2018.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Stav finančních prostředků na účtech k 6. 8. 2018
Pro
Proti
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 6. 8. 2018: Česká
spořitelna a.s. 3.552.042,47 Kč, Česká národní banka 5.989.868,05 Kč, Komerční banka a.s.
1.059.834,11 Kč a ČSOB a.s 794.861,46 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 6. 8. 2018 u České spořitelny a.s.:
4.319.809,90 Kč a ČSOB a.s. 1.829.538,39 Kč.

4. Reportáž České televize o podaném návrhu tří zastupitelek na exekuci na Městys Častolovice
RM jednala o reportáži redaktora Vlastimila Weinera, která byla několikrát odvysílána v 31. týdnu v České
televizi a která se týkala informace, že tři zastupitelky Městyse Častolovice – Mgr. Jarmila Novohradská, Mgr.
Bc. Alena Bačíková a Zdenka Čestická podaly návrh na exekuci na Městys Častolovice z důvodu včasného
neuhrazení přiznaných soudních výloh a byla informována místostarostou Bc. Tichým o návrhu reakce na
reportáž - právních kroků i jednáním s vedením regionální redakce České televize.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM vzala na vědomí reportáž redaktora Vlastimila Weinera, která byla několikrát odvysílána
v 31. týdnu v České televizi a která se týkala informace, že tři zastupitelky Městyse Častolovice
– Mgr. Jarmila Novohradská, Mgr. Bc. Alena Bačíková a Zdenky Čestická podaly návrh na
exekuci na Městys Častolovice z důvodu včasného neuhrazení přiznaných soudních výloh.
RM bere na vědomí informaci místostarosty Bc. Tichého (v době dovolené starosty
statutárního zástupce městyse), že pověřil právního zástupce Městyse Častolovice k podání
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žádosti na zastavení exekuce, podloženou jasnými důkazy a to uhrazením soudních výloh dle
termínu požadovaném právní zástupkyní žalujících.
RM se důrazně ohrazuje proti mediálnímu útoku od zastupitelek městyse Mgr. Jarmily
Novohradské, Mgr. Bc. Aleny Bačíkové a Zdenky Čestické, které prostřednictvím
veřejnoprávní televize poškodily dobré jméno Městyse Častolovice.
RM pověřuje starostu a místostarostu Bc. Tichého v součinnosti s právním zástupcem
Městyse Častolovice k postupu se všemi zainteresovanými v této záležitosti (žalující strana i
mediální společnost), který povede k očištění dobrého jména městyse i jednotlivých členů
vedení radnice.

5. Ubytování v nouzi v bytě domu městyse čp. 55
RM projednala podnět pro jednání RM od Komise sociální, týkající se řešení a pomoci paní Mileně Novákové,
Husova ul, Častolovice v naléhavé sociální situaci poté, kdy byla vydražena nemovitost, v níž žije a nový majitel
požaduje do 6. 8. 2018 uvolnění nemovitosti.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Podnět pro jednání RM a stanovisko Komise sociální
Pro
Proti
Praus,Tichý,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
Podzimek

RM schválila, s přihlédnutím ke stanovisku Komise sociální a snaze pomoci občance městyse
v tíživé sociální situaci, pronájem bytu v přízemí domu čp. 55 v ulici Masarykově paní Mileně
Novákové, poskytnout tak nouzové ubytování a to na dobu určitou do 31. 12. 2018.
RM pověřila starostu uzavřít s paní Milenou Novákovou nájemní smlouvu na byt v čp. 55 za
nájemné odpovídající její sociální situaci s platností od 6. 8. 2018.

6. Uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
RM byla seznámena se smlouvou od Aqua Servis a.s. č. 7640024490 na dodávku vody a odvodnění odpadních
vod (srážkové vody) pro objekt prodejny potravin na náměstí.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh smlouvy č. 7640024490
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila smlouvu č. 7640024490 na dodávku vody a odvodnění odpadních vod (srážkové
vody) pro objekt prodejny potravin na náměstí a pověřila starostu podpisem smlouvy.

7. Poděkování od MUDr. Marty Přibylové
RM byla seznámena s dopisem paní MUDr. Přibylové, kterým děkuje panu starostovi, spolupracovníkům z rady
a zastupitelstva za přání, které obdržela k 40-ti letému provozování praxe ve zdravotním středisku
v Častolovicích.
Příloha
Hlasování

Pro

Poděkování
Proti
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Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

Usnesení

-

-

RM vzala na vědomí dopis paní MUDr. Přibylové, kterým děkuje panu starostovi,
spolupracovníkům z rady a zastupitelstva za přání, které obdržela k 40-ti letému provozování
praxe ve zdravotním středisku v Častolovicích.

8. Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH na rok 2018
RM byla informována o účelové neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů na rok 2018
– 2. fáze od Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Dokumenty pro žádost o neinvestiční dotace pro JSDH
Pro
Proti
Zdržel se
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM vzala na vědomí účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných
hasičů na rok 2018 – 2. fáze od Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a
pověřila velitele JSDH pana Jiřího Václavíka ml. zpracováním žádosti.

9. Petice proti výstavbě ubytovny v lokalitě u nádraží ČD
RM byla seznámena s peticí proti výstavbě ubytovny v lokalitě u nádraží ČD v Častolovicích podepsanou 28
občany.
Příloha
Hlasování

Petice
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM vzala na vědomí petici proti výstavbě ubytovny v lokalitě u nádraží ČD v Častolovicích
podepsanou 28 občany.
Usnesení

RM podle ustanovení zákona č. 85/1990 Sb., § 5, odst. 2, zákona o právu petičním postupuje
petici Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí.
RM jako výkonný orgán samosprávného územního celku prohlašuje, že nesouhlasí se stavbou
ubytovny v lokalitě u nádraží na pozemku parcelní číslo 1162/3.

10. Místní šetření pro realizace sjezdu na MK ulice Školské z parcely č. 764/14
RM byla informována o místním šetření pro realizaci sjezdu na místní komunikaci ulice Školské z parcely č.
764/14, kde je připravována novostavba rodinného domku manželů Ivy a Lukáše Hlaváčkových.
Příloha
Hlasování

Pro

Stanovisko Komise stavební
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Usnesení
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Zdržel se
-

RM vzala na vědomí stanovisko Komise stavební z místního šetření pro realizaci sjezdu na
místní komunikaci ulice Školské z parcely č. 764/14, kde je připravována novostavba
rodinného domku manželů Ivy a Lukáše Hlaváčkových.
RM povoluje vybudování vjezdu z místní komunikace ulice Školské na parcelu číslo 764/14 za
podmínky společného stavebního řízení pro vjezd a plánované rozšíření parkoviště v této
lokalitě ulice Školské, přičemž náklady na vybudování vjezdu a přeložení veřejného osvětlení
ponese stavebník – manželé Iva a Lukáš Hlaváčkovi.

11. Žádost o pomoc z Obvodního oddělení Policie ČR
RM byla informována starostou o žádosti Obvodního oddělení Policie ČR v Kostelci nad Orlicí o pomoc a zaslání
všech písemných podkladů a informací, které se týkají oznámení pana Vladimíra Poloma ve věci jeho žádosti pro
zřízení přípojky k pozemku parc. číslo 1162/3 (u nádraží ČD), kde má v plánu postavit ubytovnu.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM vzala na vědomí informaci starosty, že dle žádosti Obvodního oddělení Policie ČR
v Kostelci nad Orlicí jim poskytl všechny písemné podklady k oznámení pana Vladimíra
Poloma ve věci jeho žádosti pro zřízení přípojky k pozemku parc. číslo 1162/3 (u nádraží ČD),
kde má v plánu postavit ubytovnu.

12. Návrh smlouvy o dílo na kuchyňské linky do tří oddělení MŠ
RM byla starostou seznámena s návrhem smlouvy o dílo na kuchyňské linky do tří oddělení mateřské školy od
Truhlářství Petr Kopecký, Častolovice.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh smlouvy o dílo
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

Zdržel se

-

-

RM vzala na vědomí návrh smlouvy o dílo na kuchyňské linky do tří oddělení mateřské školy
od Truhlářství Petr Kopecký, Častolovice, který bude postoupen řediteli ZŠ a MŠ Častolovice,
aby připravil další nabídky řešení.

13. Územní souhlas pro Saint-Gobain Construction Products CZ na odpařovací stanici kyslíku
RM byla seznámena s územním souhlasem čj. MUKO-15795/2018-L pro Saint-Gobain Construction Products CZ,
a.s. na umístění stavby odpařovací stanice kyslíku včetně základové konstrukce a zpevněných ploch v areálu
firmy.
Příloha
Hlasování

Pro

Územní souhlas čj. MUKO-15795/2018-L
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Usnesení
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Zdržel se
-

RM vzala bez připomínek na vědomí územní souhlas čj. MUKO-15795/2018-L pro SaintGobain Construction Products CZ, a.s. na umístění stavby odpařovací stanice kyslíku včetně
základové konstrukce a zpevněných ploch v areálu firmy.

14. Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018
RM byla seznámena s Rozhodnutím hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018, kterým
vyhlašuje pro celé území Královéhradeckého kraje „období mimořádných klimatických podmínek“.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Rozhodnutí č. 1/2018 z 25. 7. 2018
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25. 7.
2018, kterým vyhlašuje pro celé území Královéhradeckého kraje „období mimořádných
klimatických podmínek“.

15. Žádost o umístění atrakcí v areálu Sokolské zahrady pro Častolovickou pouť 2018
RM jednala o žádost paní Moniky Růžičkové, Spořilov 297, Smiřice o umístění atrakcí v areálu „Sokolské zahrady“
pro „Častolovickou pouť 2019“.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM schválila žádost paní Moniky Růžičkové, Spořilov 297, Smiřice o umístění atrakcí v areálu
„Sokolské zahrady“ pro „Častolovickou pouť 2019“.

16. Memorandum o spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání
RM byl ředitelem ZŠ a MŠ Častolovice představen záměr memoranda o spolupráci s Národním institutem pro
další vzdělávání, Praha.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Memorandum
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM schválila, jako zřizovatel ZŠ a MŠ Častolovice, memorandum o spolupráci mezi Městysem
Častolovice a Národním institutem pro další vzdělávání, Senovážné nám. 872/25, Praha a
pověřila starostu podpisem memoranda.

17. Stanovisko k PD zahrádkářské chaty na parcele č. 265/17
RM byla seznámena s žádostí paní Jany Kučerové, Barákova 1203, Kostelec nad Orlicí, o vydání stanoviska k PD
zahrádkářské chaty na parcele č. 265/17.
Příloha

Žádost a stanovisko KS
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Hlasování
Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM nemá námitek k projektové dokumentaci zahrádkářské chaty na parcele č. 265/17.

18. Urgence Smlouvy o smlouvě budoucí na akci „Častolovice, PM International – úprava NN“
RM byla předložena urgence Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Častolovice, PM
International – úprava NN“ pro plánovanou výstavbu ubytovny v lokalitě u nádraží ČD od BETA CZ , s.r.o. Česká
Třebová.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Uregence
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

RM neschvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Častolovice,
PM International – úprava NN“ pro plánovanou výstavbu ubytovny v lokalitě u nádraží ČD od
BETA CZ , s.r.o. Česká Třebová.

19. Schůzka majitele s nájemníky čp. 53
RM jednala o žádosti nájemnice z čp. 53 paní Hany Bartošové o realizaci schůzky nájemníků s majitelem objektu
– Městysem Častolovice, za účelem řešení problematiky vzájemného soužití nájemníků, udržování pořádku
společných prostor a respektování nároku na klid obyvatel.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Dopis nájemnice paní Bartošové
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí žádosti nájemnice z čp. 53 paní Hany Bartošové o realizaci schůzky
nájemníků s majitelem objektu – Městysem Častolovice, za účelem řešení problematiky
vzájemného soužití nájemníků, udržování pořádku společných prostor a respektování nároku
na klid obyvatel.
RM pověřila referentku paní Hojnou svolat do 31. 8. 2018 na úřad městyse schůzku
s nájemníky z čp. 53.

20. Záměr prodeje pozemků
RM byla informována, že dne 3. 8. 2018 byl z Úřední desky městyse sejmut Záměr prodeje pozemků parcelních
čísel: 763/23, 763/26, 764/12 a 1205/1. O prodej projevil zájem pouze jeden zájemce, a to pan Libor Hrubeš,
ulice Havlíčkova, Častolovice.
Příloha
Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

-

-

Usnesení
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RM vzala na vědomí, že dne 3. 8. 2018 byl z Úřední desky městyse sejmut Záměr prodeje
pozemků parcelních čísel: 763/23, 763/26, 764/12 a 1205/1. O prodej projevil zájem pouze
jeden zájemce, a to pan Libor Hrubeš, ulice Havlíčkova, Častolovice.
RM postupuje záležitost prodej na jednání Zastupitelstva městyse a pověřuje starostu,
připravit ve spolupráci s právním zástupcem městyse kupní smlouvu, kde bude
zakomponováno předkupní právo městyse na tyto pozemky.

21. Diskuze
Informace

Člen RM / host

22. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-98-2018

1

RM schvaluje program jednání RM-98-2018.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-97-2018.

3

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 6. 8. 2018:
Česká spořitelna a.s. 3.552.042,47 Kč, Česká národní banka 5.989.868,05 Kč, Komerční
banka a.s. 1.059.834,11 Kč a ČSOB a.s 794.861,46 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 6. 8. 2018 u České spořitelny a.s.:
4.319.809,90 Kč a ČSOB a.s. 1.829.538,39 Kč.

4

RM vzala na vědomí reportáž redaktora Vlastimila Weinera, která byla několikrát
odvysílána v 31. týdnu v České televizi a která se týkala informace, že tři zastupitelky
Městyse Častolovice – Mgr. Jarmila Novohradská, Mgr. Bc. Alena Bačíková a Zdenky
Čestická podaly návrh na exekuci na Městys Častolovice z důvodu včasného neuhrazení
přiznaných soudních výloh.
RM bere na vědomí informaci místostarosty Bc. Tichého (v době dovolené starosty
statutárního zástupce městyse), že pověřil právního zástupce Městyse Častolovice k podání
žádosti na zastavení exekuce, podloženou jasnými důkazy a to uhrazením soudních výloh
dle termínu požadovaném právní zástupkyní žalujících.
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RM se důrazně ohrazuje proti mediálnímu útoku od zastupitelek městyse Mgr. Jarmily
Novohradské, Mgr. Bc. Aleny Bačíkové a Zdenky Čestické, které prostřednictvím
veřejnoprávní televize poškodily dobré jméno Městyse Častolovice.
RM pověřuje starostu a místostarostu Bc. Tichého v součinnosti s právním zástupcem
Městyse Častolovice k postupu se všemi zainteresovanými v této záležitosti (žalující strana
i mediální společnost), který povede k očištění dobrého jména městyse i jednotlivých členů
vedení radnice.

5

RM schválila, s přihlédnutím ke stanovisku Komise sociální a snaze pomoci občance
městyse v tíživé sociální situaci, pronájem bytu v přízemí domu čp. 55 v ulici Masarykově
paní Mileně Novákové, poskytnout tak nouzové ubytování a to na dobu určitou do 31. 12.
2018.
RM pověřila starostu uzavřít s paní Milenou Novákovou nájemní smlouvu na byt v čp. 55
za nájemné odpovídající její sociální situaci s platností od 6. 8. 2018.

6

RM schválila smlouvu č. 7640024490 na dodávku vody a odvodnění odpadních vod
(srážkové vody) pro objekt prodejny potravin na náměstí a pověřila starostu podpisem
smlouvy.

7

RM vzala na vědomí dopis paní MUDr. Přibylové, kterým děkuje panu starostovi,
spolupracovníkům z rady a zastupitelstva za přání, které obdržela k 40-ti letému
provozování praxe ve zdravotním středisku v Častolovicích.

8

RM vzala na vědomí účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných
hasičů na rok 2018 – 2. fáze od Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a
pověřila velitele JSDH pana Jiřího Václavíka ml. zpracováním žádosti.

RM vzala na vědomí petici proti výstavbě ubytovny v lokalitě u nádraží ČD v Častolovicích
podepsanou 28 občany.
9

RM podle ustanovení zákona č. 85/1990 Sb., § 5, odst. 2, zákona o právu petičním
postupuje petici Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí.
RM jako výkonný orgán samosprávného územního celku prohlašuje, že nesouhlasí se
stavbou ubytovny v lokalitě u nádraží na pozemku parcelní číslo 1162/3.

10
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RM vzala na vědomí stanovisko Komise stavební z místního šetření pro realizaci sjezdu na
místní komunikaci ulice Školské z parcely č. 764/14, kde je připravována novostavba
rodinného domku manželů Ivy a Lukáše Hlaváčkových.
RM povoluje vybudování vjezdu z místní komunikace ulice Školské na parcelu číslo 764/14
za podmínku společného stavebního řízení pro vjezd a plánované rozšíření parkoviště
v této lokalitě ulice Školské, přičemž náklady na přeložení veřejného osvětlení ponese
stavebník – manželé Iva a Lukáš Hlaváčkovi.

11

RM vzala na vědomí informaci starosty, že dle žádosti Obvodního oddělení Policie ČR
v Kostelci nad Orlicí jim poskytl všechny písemné podklady k oznámení pana Vladimíra
Poloma ve věci jeho žádosti pro zřízení přípojky k pozemku parc. číslo 1162/3 (u nádraží
ČD), kde má v plánu postavit ubytovnu.

12

RM vzala na vědomí návrh smlouvy o dílo na kuchyňské linky do tří oddělení mateřské školy
od Truhlářství Petr Kopecký, Častolovice, který bude postoupen řediteli ZŠ a MŠ
Častolovice, aby připravil další nabídky řešení.

13

RM vzala bez připomínek na vědomí územní souhlas čj. MUKO-15795/2018-L pro SaintGobain Construction Products CZ, a.s. na umístění stavby odpařovací stanice kyslíku včetně
základové konstrukce a zpevněných ploch v areálu firmy.

14

RM vzala na vědomí Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25. 7.
2018, kterým vyhlašuje pro celé území Královéhradeckého kraje „období mimořádných
klimatických podmínek“.

15

RM schválila žádost paní Moniky Růžičkové, Spořilov 297, Smiřice o umístění atrakcí
v areálu „Sokolské zahrady“ pro „Častolovickou pouť 2019“.

16

RM schválila, jako zřizovatel ZŠ a MŠ Častolovice, memorandum o spolupráci mezi
Městysem Častolovice a Národním institutem pro další vzdělávání, Senovážné nám.
872/25, Praha a pověřila starostu podpisem memoranda.

17

RM nemá námitek k projektové dokumentaci zahrádkářské chaty na parcele č. 265/17.

18

RM neschvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci
„Častolovice, PM International – úprava NN“ pro plánovanou výstavbu ubytovny v lokalitě
u nádraží ČD od BETA CZ , s.r.o. Česká Třebová.

19

RM vzala na vědomí žádosti nájemnice z čp. 53 paní Hany Bartošové o realizaci schůzky
nájemníků s majitelem objektu – Městysem Častolovice, za účelem řešení problematiky
vzájemného soužití nájemníků, udržování pořádku společných prostor a respektování
nároku na klid obyvatel.
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RM pověřila referentku paní Hojnou svolat do 31. 8. 2018 na úřad městyse schůzku
s nájemníky z čp. 53.

RM vzala na vědomí, že dne 3. 8. 2018 byl z Úřední desky městyse sejmut Záměr prodeje
pozemků parcelních čísel: 763/23, 763/26, 764/12 a 1205/1. O prodej projevil zájem pouze
jeden zájemce, a to pan Libor Hrubeš, ulice Havlíčkova, Častolovice.
20
RM postupuje záležitost prodej na jednání Zastupitelstva městyse a pověřuje starostu,
připravit ve spolupráci s právním zástupcem městyse kupní smlouvu, kde bude
zakomponováno předkupní právo městyse na tyto pozemky.

V Častolovicích 8. 8. 2018

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

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

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