Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice dne 14. listopadu 2011
Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z .Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p.
F. Kunčar
Hosté: sl. Zuzana Andršová ( fa PROPE – údržba zeleně s.r.o.), pí Hájková (fa
Vodafone), pí XXX, pí XXX (provozovatelka pedikúry v čp.55)
Jednání zahájeno dne 14.11.2011 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./31/2011 - stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
( viz. příloha)
- dle bodu 2./31/2011 - přehled dlužníků
- dle bodu 5./31/2011 - příslib pí XXX, týkající se zabezpečení psa a učinění
opatření k zamezení útěku
- dle bodu 6./31/2011 - informaci z kontrolního dne v ulici Zahradní
- dle bodu 13./31/2011 - zápis ze Stavební komise
- dle bodu 14.5./31/2011 – upozornění na závadu jističe v čp.13
- dle bodu 14.7./31/2011 – informaci o udělení pochvaly vedení MŠ Častolovice za
zapojení do projektu Nadané dítě.eu.
RM souhlasí:
- dle bodu 4./31/2011 – s přistoupením ke korporaci měst a obcí za účelem
snížení ceny hovorného při mobilním telefonování a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- dle bodu 14.1./31/2011 – na základě souhlasného stanoviska Stavební komise
se stavebními úpravami čp.26
- dle bodu 14.4./31/2011 – s bezplatným zapůjčením sálu restaurace U Lva
SRPDŠ MŠ Častolovice na akci pro děti Turnaj v deskových hrách dne
18.11.2011 od 16 hodin
- dle bodu 14.10./31/2011 – s přeúčtováním části majetku z dlouhodobého
hmotného majetku a to z účtu č.022 (samostatné movité věci) na účet č.028 (
drobný dlouhodobý majetek) – jedná se o 10 položek dle přílohy. Účetní jednotka
tuto operaci provede na základě průkazného účetního dokladu.
RM nesouhlasí:
- dle bodu 6./24/2011 - s pronájmem bytu po p. XXX v čp.55 a konečné
rozhodnutí odkládá na příští jednání
- dle bodu 6./31/2011 - s navrhovaným navýšením ceny opravy ul.Zahradní o
179 785,14 Kč vč. DPH a pověřuje starostku Mgr. Novohradskou jednáním o
ceně se zástupcem firmy S a M silnice Ing. Kramerem
- dle bodu 12./31/2011 - s ohledem na doporučení nedávno provedeného
dopravního auditu a vzhledem ke zvýšené hlučnosti instalované překážky
s instalací zpomalovacího prahu u MŠ v ul. Školská
- dle bodu 14.3./31/2011 - s využitím služeb medializace ve Zlatých stránkách
- dle bodu 14.8./31/2011 – z důvodu malého zájmu o rozesílání informačních SMS
a po vyhodnocení ankety s realizací tohoto projektu.
RM pověřuje:
- dle bodu 19.9./29/2011 – starostku městyse Mgr. Novohradskou, aby oslovila
firmu Rozhlasy Bártek s.r.o. ve věci zjednání nápravy nefunkčního bezdrátového
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rozhlasu a zaslala této firmě poslední výzvu, přičemž požaduje aby bylo dílo
(bezdrátový rozhlas) funkční a bez poruch minimálně 3 měsíce a zajištění větší
operativnosti v případě vzniku poruchy. V opačném případě trvá RM na
vypovězení smlouvy.
dle bodu 3./31/2011 - místostarostu pana Václavíka přípravou podkladů
k žádosti o dotaci na pořízení komunální čistící techniky firmou PROPE - údržba
zeleně s.r.o.
dle bodu 7./31/2011 - starostku Mgr. Novohradskou iniciováním jednání se
Zdravotním ústavem v Hradci Králové pobočkou Pardubice ve věci
neobjektivního měření hlučnosti v době uzávěrky silnice (ulice Komenského)
dle bodu 14.5/31/2011 – p. Podzimka kontrolou jističe v čp. 13.
dle bodu 14.6./31/2011 - místostarostu p. Kunčara zajištěním prořezu keře
lískového ořechu mezi MŠ a zahradou pí XXX.
dle bodu 14.9./31/2011 – místostarostu p. Kunčara, aby ke hřbitovu nechal
umístit vhodný stojan na kola
dle bodu 14.11./31/2011 – místostarostu pana Kunčara projednáním instalace
osvětlení v ulici Školská s firmou Energomontáže Votroubek
dle bodu 14.12./31/2011 – místostarostu pana Václavíka přípravou podkladu
pro PF 2012 a jednáním se zástupcem tiskárny AG Typ p. Šmídou
dle bodu 14.13./31/2011 – místostarostu pana Kunčara zajištěním instalace
odpadkového koše u nádraží

RM schvaluje:
- dle bodu 2./31/2011 – Rozpočtové opatření č.11/2011/RM
- dle bodu 2./31/2011 - odložení platby nájemného za poslední čtvrtletí ve výši
5544,-Kč za nebytové prostory v čp.13 panu XXX do 31.12.2011
- dle bodu 3./31/2011 - poskytnutí podpory dotace na pořízení komunální čistící
techniky pro firmu PROPE - údržba zeleně s.r.o. a pověřuje starostku podpisem
smlouvy o smlouvě budoucí.
- dle bodu 8./31/2011 - sponzorský dar ve výši 5000,-Kč nakladatelství Libri na
knihu Ing. Pavla Juříka Dominia Sternbergů z kapitoly 3421 položky 2322
- dle bodu 9./31/2011 - Odpisový plán č.1/2011
RM revokuje :
- dle bodu 10./31/2011 - rozhodnutí ze dne 3. října 2011 ( bod 8./26./2011) o
poskytnutí příspěvku tanečnímu klubu ČASTODANCE na taneční seminář ve
výši 4.500,-Kč z kapitoly 6409 položka 5229/009 a schvaluje proplacení částky
dle skutečného stavu, tj. 4000,-Kč z kapitoly 6409 položka 5229/009.
RM navrhuje:
- dle bodu 14.2./31/2011 - kandidáty do školské rady:: pí Mgr. Novohradská, sl.
Mgr. Benková, pí H. Kudláčková.
RM podporuje:
- dle bodu 11./31/2011 - jednání o úpravě jízdních řádů dle žádosti firmy ASSA
ABLOY, ale nesouhlasí s finanční podporou
RM Častolovice a paní XXX se dle bodu 14.14./31/2011 dohodly, že nebudou
nadále rozporovat tvrzení druhé strany a spor ohledně vyčíslení nákladů na
pořízení pedikúry považují za ukončený.
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Trvá úkol:
- dle bodu 1./29/2011 – konzultace problematiky Solné jeskyně s právním
zástupcem Mgr. Šromem
- dle bodu 2./29/2011 – kontaktování právníka Mgr. Šroma ve věci přípravy druhé
upomínky za nesplácení dluhu a stanovení dalšího postupu ve věci skladu
stavebního materiálu p.XXX
- dle bodu 11./29/2011 - záměr pronájmu pozemku č.1177/1 o výměře 1332 m2
- dle bodu 13./29/2011 – posílení jističe v rozvaděči U Konopáče z 10 A na 16 A
- dle bodu 6./29/2011 - rozhodnutí ve věci výběru typu svítidel veřejného
osvětlení u hřbitova
- dle bodu 19.8./29/2011 - oprava podezdívky u plotu pí XXX v ulici Masarykova
- dle bodu 19.1./29/2011 - rozhodnutí ve věci dočasného užívání pozemku parc.
č. 1209/7, o výměře 40 m2 v k. ú. Častolovice
- dle bodu 19.2./29/2011 – rozhodnutí ve věci výpůjčky a bezúplatného
spravování kulturního zařízení U Lva č.p. 80
- dle bodu 19.3./29/2011 - rozhodnutí ve věci společného užívání nebytových
prostor v domě čp. 10
- 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 17.11./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 – vyřešení otázky zaplacení vchodových dveří, doložení
faktury - Solná jeskyně

Jednání rady bylo ukončeno dne 14.11.2011 ve 22:30 hodin.

Dne 14.11.2011 zapsal J. Václavík, místostarosta.
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