Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 31. října 2011
Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z .Čestická, p. A. Podzimek, p.J. Václavík, p.
F. Kunčar
Hosté: p. Ing. Hanuš (manažer České spořitelny a.s.), sl. Mgr. Benková, pí
Kudláčková - členky zastupitelstva
Pozn.: Na jednání s projektovým manažerem byli pozváni všichni zastupitelé, kteří
však nabídku na objasnění problematiky čerpání úvěru EIB většinou nevyužili.
Jednání zahájeno dne 31.10.2011 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./29/2011 - stav finančních prostředků na bankovních účtech
městyse ( viz. příloha)
- dle bodu 3./29/2011 - informaci manažera projektu Ing. Hanuše k dotaci EIB
- dle bodu 7./29/2011 - vyúčtování vstupenek na výstavu ČZS
- dle bodu 8./29/2011 - informaci o akci „Vypouštění balónků“ a podporuje její
uspořádání
- dle bodu 9./29/2011 - informaci pí starostky o průběhu jednání ve věci výběru
centrálního dodavatele elektrické energie
- dle bodu 10./29/2011 - Žádost obce Hřibiny - Ledská (zařazení záměru obce do
ÚP Městyse Častolovic) a pověřuje starostku pí Mgr. Novohradskou předáním
připomínek na Stavební úřad a Ing. Arch. Křelinovi
- dle bodu 19.5./29/2011 - informaci o postoji RM Doudleby nad Orlicí k avalaci
úvěru
- dle bodu 19.6./29/2011 - informaci o průběhu otevření kaple sv. Máří
Magdalény podanou p. Václavíkem, předsedou Spolku přátel Častolovic o.s.
- dle bodu 19.11./29/2011 - upozornění pana Václavíka na chybějící osvětlení
v ulici Školská a v ulici Příčná
RM souhlasí:
- dle bodu 11./29/2011 – s pokračováním záměru pronájmu pozemku č.1177/1 o
výměře 1332 m2
- dle bodu 12./29/2011 – s dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo č.:
111083/SaM/CL/11 a pověřuje starostku podpisem
- dle bodu 15./29/2011 – s obnovením provozu solné jeskyně za podmínky, že
budou uzavřeny nové smluvní vztahy a nájemné za pronajaté prostory bude
uhrazeno předem
- dle bodu 17./29/2011 – s uvolněním částky 8 653,-Kč na zakoupení míčků,
sítěk na stolní tenis - využívaných všemi hráči, 5 ks šortek a polokošil pro hráče
„A“ týmu oddílu stolního tenisu. Požadovaná částka bude vyplacena
z rozpočtové kapitoly číslo 6409, číslo položky 5229/009.
- dle bodu 19.7. /29/2011 – se zadáním zpracování mapových podkladů pro
architekta
- dle bodu 19.9./29/2011 – s vypsáním objednávky na dokončení bezdrátového
rozhlasu fi Bartek a pověřuje starostku podpisem

-

dle bodu 19.10./29/2011 – s proplacením částky 750,-Kč ze SPOZ na odměny
pro malé cyklisty (nákup blikaček), kteří nás úspěšně reprezentovali v dopravní
soutěži v Paříži, kde obsadili 2. místo.

RM nesouhlasí:
- dle bodu 4./29/2011 – s využitím programu E-ZAK, elektronické zadávání
veřejných zakázek
- dle bodu 5./29/2011 – s cenovou nabídkou na instalaci GSM komunikátoru a
místo instalace nového zařízení požaduje rozšíření stávajícího systému
zabezpečení Hudečkovy galerie a ÚM
- dle bodu 14./29/2011 – nesouhlasí s proplacením nákladů za plyn ve
společných částech domu čp.53. Městys nemá s firmou ISTA žádný smluvní
vztah.
- dle bodu 16./29/2011 – s proplacením architektonické studie na zázemí pro
tenisty v současné podobě, z důvodu, že obdržený materiál nesplňuje
požadavek Rady městyse Častolovice na to, aby vyhotovené podklady bylo
možné využít k územnímu a stavebnímu řízení a požaduje doplnění
dokumentace, přičemž by měla být zachována původně předjednaná cena
projektu do cca 20 000,-Kč.
RM pověřuje:
- dle bodu 1./29/2011 – pí Hojnou dohledáním příslušných zápisů a účetních
dokladů a přizváním pí XXX na příští jednání RM
- dle bodu 1./29/2011 – starostku Mgr. Novohradskou konzultací problematiky
umoření dluhu na nájemném formou protihodnoty vchodových dveří, doložení
faktury s právním zástupcem Mgr. Šromem
- dle bodu 1./29/2011 – pana Václavíka prověřením možností výroby praporu
městyse a jeho heraldické podoby
- dle bodu 2./29/2011 – starostku Mgr. Novohradskou, aby kontaktovala
právníka Mgr. Šroma ve věci přípravy druhé upomínky za nesplácení dluhu a
stanovení dalšího postupu v dané věci
- dle bodu 14./29/2011 – místostarostu p. Kunčara odpojením radiátorů na
chodbě domu čp.53 od 1.1.2012
- dle bodu 19.4./29/2011 – místostarostu p. Václavíka vedením a správou
elektronické úřední desky
RM schvaluje:
- dle bodu 13./29/2011 – posílení jističe v rozvaděči U Konopáče z 10 A na 16 A
z důvodu četných výpadku elektrické energie
RM odkládá dle bodu 6./29/2011 rozhodnutí ve věci výběru typu svítidel
veřejného osvětlení u hřbitova.
RM doporučuje - dle bodu 19.8./29/2011 - na základě souhlasného stanoviska
stavební komise provedení opravy podezdívky u plotu pí XXX v ulici Masarykova.

RM revokuje :

-

-

dle bodu 19.1./29/2011 - rozhodnutí ze dne 6.12.2010 poskytnout manželům
XXX k dočasnému užívání pozemky č.1209/7 a č.179/1 k.ú. Častolovice a
souhlasí s vyvěšením záměru na úřední desku
19.2./29/2011 – rozhodnutí ze dne 2.5.2011 týkající se bezúplatného spravování
kulturního zařízení U Lva a souhlasí s vyvěšením záměru na úřední desku
19.3./29/2011 - rozhodnutí ze dne 9.5.2011 týkající společného užívání
nebytových prostor v domě čp. 10 se Spolkem přátel Častolovic o.s. Lva a
souhlasí s vyvěšením záměru na úřední desku

Trvá úkol:
-

-

dle bodu 13./27/2011 - přehodnocení regulativ na ulici Polnodvorská (Stavební
komise
dle bodu 17./27/2011 - jednání o době nájmu a výši za nájemné dle Smlouvy o
nájmu pozemků ZD Mostek č.2326/2011 ( p. Kunčar)
dle bodu 17.3./24/2011- zaslat písemnou odpověď p. XXX (pí Mgr.
Novohradská)
dle bodu 3./26/2011 – zajištění plnění úkolů vyplývajících ze školení BOZP
(místostarostové p. Kunčar a p. Václavík)
dle bodu 17.11./26/2011 - odprodej 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
dle bodu 15.5./23/2011 - umoření dluhu na nájemném formou protihodnoty
vchodových dveří, doložení faktury
dle bodu 6./24/2011 - přidělení bytu po p. XXX - k projednání v sociální komisi

Jednání rady bylo ukončeno dne 31.10.2011 ve 21:30 hodin.

Dne 31.10.2011 zapsal J. Václavík, místostarosta.

