Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-2-2018

Termín jednání

12. listopadu 2018

Začátek jednání

Přítomni

Ing. Zdeněk Praus
Bc. Miloš Tichý
Adam Mitana
Mgr. Alena Zvěřinová

13:00
Starosta městyse
Místostarosta městyse
Radní městyse
Radní městyse

Ing. Pavlína Chlebná

Radní městyse

Omluveni

-

Hosté

-

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-1-2018
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Častolovice
5. Veřejná výzva č. 01/2018 na místo „knihovník“
6. Stanovisko k návrhu dopravního řešení otáčení autobusů na náměstí
7. Pozvánka na valnou hromadu MAS „Nad Orlicí“
8. Investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“
9. Vyhodnocení a výběr z nabídek na dodávky elektrické energie a plynu
10. Revize a posouzení nájemní smlouvy na obecní byt a nebytové prostory
11. Usnesení – dražební vyhláška
12. Žádost o dotaci na rozvoj domácí hospicové péče
13. Zápis č. KSO-01-2018 z jednání Komise sociální
14. Zápis č. KST-07-2018 z jednání Komise stavební
15. Žádost o souhlas s přihlášením k trvalému pobytu
16. Diskuze
17. Usnesení
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Program jednání
Proti

Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

Zdržel se
-

RM schvaluje program jednání RM-2-2018.

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-103-2018
Rada městyse (RM) provedla kontrolu usnesení a úkolů:
Trvají úkoly:
Bod č. 13 RM-101-2018 (zajištění PD na znovuobnovení přechodu pro chodce u nádraží na silnici č. I/1 – trvá, Z:
Praus, Tichý)
Bod č. 5 RM-1-2018 (jednat o nájemní smlouvě na prostor v čp. 10 k umístění traťového rozvaděče, trvá, Z: Tichý)
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Bod č. 8 RM-1-2018 (nabídka smlouvy o sdružených službách dodávky plynu a elektřiny, viz bod č. 9, RM-2-2018)
Bod č. 13 RM-1-2018 (žádost o přidělení trvalého pobytu v obecním bytě v čp. 53 – viz bod č. 10, RM-2-2018)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Zápis č. j. RM-1-2018
Proti

Pro

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Michera

Zdržel se

-

-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-1-2018.

3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
RM byla seznámena se stavem finančních prostředků na účtech městyse ke dni 12. 11. 2018.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Stav finančních prostředků na účtech k 12. 11. 2018
Pro
Proti
Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 12. 11. 2018:
Česká spořitelna a.s. 4.741.951,29 Kč, Česká národní banka 3.029.543,90 Kč, Komerční banka
a.s. 1.123.995,11 Kč a ČSOB a.s. 972.184,70 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 12. 11. 2018 u České spořitelny a.s.:
3.846.097,50 Kč a ČSOB a.s. 1.658.703,39 Kč.

4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Častolovice
RM byla seznámena se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Častolovice ze dne 29. 10. 2018,
které bylo provedeno kontrolory z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Zápis z dílčího přezkoumání ze dne 29. 10. 2018
Pro
Proti
Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Častolovice ze dne 29.
10. 2018, které bylo provedeno kontrolory z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a
závěrečné zjištění z dílčího přezkoumání, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

5. Veřejná výzva č. 01/2018 na místo „knihovník“
RM byla starostou seznámena s veřejnou výzvou č. 01/2018 na místo „knihovník“, které z důvodu odchodu do
důchodu bude začátkem roku 2019 uvolněno.
Příloha
Hlasování

Pro

Veřejná výzva č. 01/2018
Proti

Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

Usnesení
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Zdržel se
-

RM schválila veřejnou výzvu na místo „knihovník“ a pověřila referentku paní Hojnou
zveřejněním výzvy.

6. Stanovisko k návrhu dopravního řešení otáčení autobusů na náměstí
RM byla seznámena s návrhem dopravního řešení v souvislosti nemožností otáčení autobusů na náměstí
v Častolovicích od KÚ KHK a jednáním starosty a místostarosty o této záležitosti na krajském úřadu dne 7. 11.
2018.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Č.j.: KUKHK-32916/DS/2018
Proti

Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí informace z jednání na KÚ KHK a stanovisko městyse k návrhu
dopravního řešení k dopisu č.j. KUKHK-32916/DS/2018.

7. Pozvánka na valnou hromadu MAS „Nad Orlicí“
RM byla seznámena s pozvánkou a jednala o návrzích na zástupce městyse na valnou hromadu MAS „Nad Orlicí“.
Příloha
Hlasování

Pozvánka
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

-

RM schválila Ing. Pavlínu Chlebnou zástupcem Městyse Častolovice na valné hromadě MAS
„Nad Orlicí“, která se uskuteční dne 20. 11. 2018 v sídle MAS.
Usnesení
RM navrhuje Ing. Pavlínu Chlebnou do orgánu „Výběrové komise MAS „Nad Orlicí“, jako
zástupce veřejného sektoru.

8. Investiční dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“
RM byla starostou seznámena s informace k investiční dotaci na pořízení nové cisterny pro JSDH Častolovice.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

-

RM vzala na vědomí informace k investiční dotaci na pořízení nové cisterny pro JSDH
Častolovice.

9. Vyhodnocení a výběr z nabídek na dodávky elektrické energie a plynu
RM byla seznámena starostou seznámena s dvěma nabídkami na dodávky elektrické energie a plynu od ČEZ
ESCO, a.s. a innogy pro roky 2019 a 2020 pro všechny budovy v majetku městyse a veřejné osvětlení.
Příloha
Hlasování

2 nabídky
Pro

Proti
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Zdržel se

Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

Usnesení

-

-

RM schválila nabídku na dodávky elektrické energie a plynu od ČEZ ESCO, a.s. pro roky 2019
a 2020 pro všechny budovy v majetku městyse a veřejné osvětlení a pověřila starostu
podpisem smlouvy.

10. Revize a posouzení nájemní smlouvy na obecní byt a nebytové prostory
RM byla starostou seznámena s revizí a posouzením obsahu smlouvy na obecní byt pana Martina Tomeše v čp.
55 v ulici Masarykově a smlouvy o nájmu nebytových prostor a dodatku smlouvy na restauraci „U Lva“, kterou
provedl právní zástupce městyse Častolovice Mgr. Zdeněk Šrom.
Příloha
Hlasování

Pro

Revize a právní posouzení
Proti

Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí revizi a posouzení obsahu smlouvy na obecní byt pana Martina Tomeše
v čp. 55 v ulici Masarykově a smlouvy o nájmu nebytových prostor a dodatku smlouvy na
restauraci „U Lva“, kterou provedl právní zástupce městyse Častolovice Mgr. Zdeněk Šrom.
Usnesení

RM na základě revize nájemní smlouvy s p. Tomešem nesouhlasí s žádostí o přidělení trvalého
pobytu pro p. Vojtěcha Tomeše.
RM pověřuje právního zástupce městyse Častolovice o sepsání upozornění na porušování
nájemní smlouvy ze strany nájemce.

11. Usnesení – dražební vyhláška
RM byla informována o usnesení Exekutorského úřadu Brno-město dražby nemovité věci povinného Patricka
Marka, bytem U Konopáče 414, Častolovice.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Usnesení čj. 030 EX 28283/15-167
Proti

Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí informaci o usnesení Exekutorského úřadu Brno-město dražby nemovité
věci povinného Patricka Marka, bytem U Konopáče 414, Častolovice.

12. Žádost o dotaci na rozvoj domácí hospicové péče
RM byla seznámena s žádostí Oblastní charity Pardubice o dotaci na rozvoj odborné domácí hospicové péče a
stanoviskem Komise sociální k této žádosti.
Příloha
Hlasování

Pro

Žádost a stanovisko KS
Proti

Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

Usnesení
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Zdržel se
-

RM vzala na vědomí žádost Oblastní charity Pardubice o dotaci na rozvoj odborné domácí
hospicové péče.
RM, dle stanoviska Komise sociální, která z důvodu nedostupnosti nabízených služeb pro náš
region nedoporučuje poskytnutí příspěvku, žádost neschválila.

13. Zápis č. KSO-01-2018 z jednání Komise sociální
RM byla seznámena se zápisem č. KSO-01-2018 z jednání Komise sociální se stanovisky a doporučeními pro Radu
městyse.
Příloha
Hlasování

Pro

KSO-01-2018
Proti

Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí zápis č. KSO-01-2018 z jednání Komise sociální.
Usnesení

RM schvaluje doporučení Komise sociální uzavřít dodatek Smlouvy o poskytování
pečovatelských služeb s Městem Kostelec nad Orlicí pro rozsah donášky nákupů manželům
Novákovým, Mírová 341, Častolovice a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

14. Zápis č. KST-07-2018 z jednání Komise stavební
RM byla seznámena se zápisem č. KST-07-2018 z jednání Komise stavební, s podklady z komise, stanovisky a
doporučeními.
Příloha
Hlasování

KST-07-2018
Proti

Pro
Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí zápis č. KST-07-2018 z jednání Komise stavební.
RM nemá námitek k záměru výstavby RD na parcele čís. 798/5 v k.ú. Častolovice investora
pana Jiřího Kunčara ml.
RM bere na vědomí souhlas správce AQUA SERVIS a.s. k vodovodní přípojce pro RD na
pozemku parcelní číslo 798/5 v k. ú. Častolovice.
Usnesení

RM bere na vědomí souhlas správce AQUA SERVIS a.s. k splaškové přípojce pro RD na
pozemku parcelní číslo 798/5 v k. ú. Častolovice za dodržení podmínky protlaku pod místní
komunikací.
RM bere na vědomí souhlas s trvalým odnětím 215 m2 půdy ze ZPF na p.p.č. 798/5 v k. ú.
Častolovice, který byl vydán Městským úřadem v Kostelci nad Orlicí , stavebním úřadem-živ.
prostředí dne 17. 10. 2018 pod č.j. MUKO- 22729/2018-lc.
RM bere na vědomí využívání současného sjezdu z místní komunikace parcelní číslo 1266/3
na pozemek parcelní číslo 798/5.
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RM vydává souhlas za vlastníka sousedních parcel č.1266/3, 1280/3, 1280/14 k výstavbě RD
na parcele čís. 798/5 v k.ú. Častolovice investora pana Jiřího Kunčara ml.
RM nemá námitek k stavebnímu záměru divize Isover, Saint - Gobain Construction Products
CZ a.s., Masarykova 197, 517 50 Častolovice akce: "Častolovice, Divize Isover, Parkoviště
osobních vozidel".

15. Žádost o souhlas s přihlášením k trvalému pobytu
RM projednala žádost paní Romany Wajglové o souhlas pronajímatele s přihlášením k trvalému pobytu
v obecním bytě na adrese Masarykova čp. 53, Častolovice.
Příloha

Žádost

Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Mitana,Zvěřinová,Chlebná

-

-

RM souhlasí za pronajímatele s přihlášením k trvalému pobytu paní Romany Wajglové
v obecním bytě na adrese Masarykova čp. 53, Častolovice.

16. Diskuze
Informace

Člen RM / host

17. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-2-2018

1

RM schvaluje program jednání RM-2-2018.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-1-2018.

3

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 12. 11. 2018:
Česká spořitelna a.s. 4.741.951,29 Kč, Česká národní banka 3.029.543,90 Kč, Komerční
banka a.s. 1.123.995,11 Kč a ČSOB a.s. 972.184,70 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 12. 11. 2018 u České spořitelny a.s.:
3.846.097,50 Kč a ČSOB a.s. 1.658.703,39 Kč.
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4

RM schválila veřejnou výzvu na místo „knihovník“ a pověřila referentku paní Hojnou
zveřejněním výzvy.

5

RM vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Častolovice ze dne
29. 10. 2018, které bylo provedeno kontrolory z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
a závěrečné zjištění z dílčího přezkoumání, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

6

RM vzala na vědomí informace z jednání na KÚ KHK a stanovisko městyse k návrhu
dopravního řešení k dopisu č.j. KUKHK-32916/DS/2018.

RM schválila Ing. Pavlínu Chlebnou zástupcem Městyse Častolovice na valné hromadě MAS
„Nad Orlicí“, která se uskuteční dne 20. 11. 2018 v sídle MAS.
7
RM navrhuje Ing. Pavlínu Chlebnou do orgánu „Výběrové komise MAS „Nad Orlicí“, jako
zástupce veřejného sektoru.

8

RM vzala na vědomí informace k investiční dotaci na pořízení nové cisterny pro JSDH
Častolovice.

9

RM schválila nabídku na dodávky elektrické energie a plynu od ČEZ ESCO, a.s. pro roky 2019
a 2020 pro všechny budovy v majetku městyse a veřejné osvětlení a pověřila starostu
podpisem smlouvy.

10
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RM vzala na vědomí revizi a posouzení obsahu smlouvy na obecní byt pana Martina Tomeše
v čp. 55 v ulici Masarykově a smlouvy o nájmu nebytových prostor a dodatku smlouvy na
restauraci „U Lva“, kterou provedl právní zástupce městyse Častolovice Mgr. Zdeněk Šrom.
RM na základě revize nájemní smlouvy s p. Tomešem nesouhlasí s žádostí o přidělení
trvalého pobytu pro p. Vojtěcha Tomeše.
RM pověřuje právního zástupce městyse Častolovice o sepsání upozornění na porušování
nájemní smlouvy ze strany nájemce.

11

RM vzala na vědomí informaci o usnesení Exekutorského úřadu Brno-město dražby
nemovité věci povinného Patricka Marka, bytem U Konopáče 414, Častolovice.

RM vzala na vědomí žádost Oblastní charity Pardubice o dotaci na rozvoj odborné domácí
hospicové péče.
12
RM, dle stanoviska Komise sociální, která z důvodu nedostupnosti nabízených služeb pro
náš region nedoporučuje poskytnutí příspěvku, žádost neschválila.

RM vzala na vědomí zápis č. KSO-01-2018 z jednání Komise sociální.
13

RM schvaluje doporučení Komise sociální uzavřít dodatek Smlouvy o poskytování
pečovatelských služeb s Městem Kostelec nad Orlicí pro rozsah donášky nákupů manželům
Novákovým, Mírová 341, Častolovice a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

RM vzala na vědomí zápis č. KST-07-2018 z jednání Komise stavební.
RM nemá námitek k záměru výstavby RD na parcele čís. 798/5 v k.ú. Častolovice investora
pana Jiřího Kunčara ml.
RM bere na vědomí souhlas správce AQUA SERVIS a.s. k vodovodní přípojce pro RD na
pozemku parcelní číslo 798/5 v k. ú. Častolovice.

14

RM bere na vědomí souhlas správce AQUA SERVIS a.s. k splaškové přípojce pro RD na
pozemku parcelní číslo 798/5 v k. ú. Častolovice za dodržení podmínky protlaku pod
místní komunikací.
RM bere na vědomí souhlas s trvalým odnětím 215 m2 půdy ze ZPF na p.p.č. 798/5 v k. ú.
Častolovice, který byl vydán Městským úřadem v Kostelci nad Orlicí , stavebním úřademživ. prostředí dne 17. 10. 2018 pod č.j. MUKO- 22729/2018-lc.
RM bere na vědomí využívání současného sjezdu z místní komunikace parcelní číslo
1266/3 na pozemek parcelní číslo 798/5.
RM vydává souhlas za vlastníka sousedních parcel č.1266/3, 1280/3, 1280/14 k výstavbě
RD na parcele čís. 798/5 v k.ú. Častolovice investora pana Jiřího Kunčara ml.
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RM nemá námitek k stavebnímu záměru divize Isover, Saint - Gobain Construction Products
CZ a.s., Masarykova 197, 517 50 Častolovice akce: "Častolovice, Divize Isover, Parkoviště
osobních vozidel".

15

RM souhlasí za pronajímatele s přihlášením k trvalému pobytu paní Romany Wajglové
v obecním bytě na adrese Masarykova čp. 53, Častolovice.

V Častolovicích 14. 11. 2018

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

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

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