Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice
čj.: 33/11

dne 5. prosince 2011

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z .Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p.
F. Kunčar
Hosté: 0
Jednání zahájeno dne 5.12.2011 v 16:00 hodin.
Kontrola plnění úkolů z minulých jednání RM nebyla provedena a bude k ní
přistoupeno až na dalším jednání RM dne 12.12.2011.

RM bere na vědomí:
- dle bodu 5.5./33/2011 - informaci z jednání s právním zástupcem městyse
Častolovice panem Mgr. Šromem týkající se skladu stavebního materiálu po
bývalém čp.48, solné jeskyně, zajištění pojišťovacích služeb, příprav podkladů
k zamýšlenému prodeji pozemků po bývalém čp.48.
RM souhlasí:
- dle bodu 1./33/2011 - s oslovením auditora za účelem nastavení energetického
auditu pro potřeby žádosti o dotaci, cena služby 52 000,-Kč bez DPH a s částkou
25 000,-Kč za podání žádosti o dotaci. V případě získání dotace jsou tyto náklady
částečně uznatelné.
- dle bodu 2./33/2011 - poměrem hlasů 4:1 s dodatkem č.1 k SOD č.11/2011
s firmou Stavitelství DS s.r.o. Rychnov nad Kněžnou na částku 223747,40Kč a
souhlasí s jejím proplacením za opravy u hřbitova
- dle bodu 5.3./33/2011 - s případnou změnou dodavatele dárkového balíčku,
kterým městys obdarovává své spoluobčany u příležitosti význačných životních
jubileí. Konečné rozhodnutí ponechává v pravomoci Sociální a zdravotní komise.
- dle bodu 5.4./33/2011 - s tím, aby na multifunkčním hřišti v Častolovicích bylo
v případě příhodných klimatických podmínek zřízeno s přispěním hasičů umělé
kluziště pro děti tak, jak tomu je i v okolních obcích ( např. Slemeno-Synkov, Bílý
Újezd apod.).
- 5.6./33/2011 - s přípravou a zadáním vytištění PF2012 v tiskárně AG typ
v Kostelci nad Orlicí o počtu 600 ks v hodnotě cca 8,50-Kč bez DPH/ks.
- dle bodu 5.7./35/2011 – s přidělením čísla popisného 464 v ulici Polnodvorská
manželům XXX
RM nesouhlasí:
- dle bodu 3./33/2011 - s účastí v akci regionálního deníku Vánoční strom
- dle bodu 5.1./33/2011 - s poskytnutím příspěvku Farní charitě Rychnov nad
Kněžno.
RM pověřuje:
- dle bodu 5.1./33/2011 - pověřuje starostku vypracováním odpovědi k
odmítnutí poskytnutí příspěvku Farní charitě Rychnov nad Kněžnou
RM schvaluje:
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-

dle bodu 4./33/2011 - Směrnici pro přidělování a používání osobních
ochranných pracovních prostředků a mycích čistících desinfekčních prostředků

RM stanovuje:
- dle bodu 5.2./33/2011 - termín oslav 670 let první písemné zmínky o městysu
Častolovice na 16.6.2012
Jednání rady bylo ukončeno dne 5.12.2011 ve 19:00 hodin.
Dne 5.12.2011 zapsal J. Václavík, místostarosta.
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