Městys Častolovice

Usnesení
Z osmého veřejného jednání Zastupitelstva městyse Častolovice konaného dne
3. 11. 2011 od 18.00 hodin v Hudečkově galerii v Častolovicích

1a)

ZM schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva dle pozvánky s nahrazením bodu 5
Odsouhlasení podílu na dotaci z POV KHK pro DSO Orlice bodem Schválení Kupní
smlouvy č. Př. 5/09 na pozemek p.č. 314/4.
1b) ZM bere na vědomí určení zapisovatelky z jednání, určena pí Hojná
1c) ZM souhlasí:
- se složením návrhové komise: pí Mgr. Zvěřinová, p. Podzimek, p. Michera, pí
Čestická, p. Fabián
- s určením ověřovatelů zápisu: pí Ing. Chlebná, pí MUDr. Boháčová, p. Ing. Novák
1d) ZM schvaluje kontrolu plnění usnesení z jednání ZM ze dne 8. 9. 2011
2) ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM od 8. 9. 2011
3) ZM schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2012
4) ZM schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2014
5) ZM schvaluje Kupní smlouvu č. Př. 5/09 na pozemek p.č. 314/4 a pověřuje starostku
jejím podpisem
6) ZM neschvaluje Smlouvu o dílo č.11/2011 s firmou STAVITELSTVÍ DS s.r.o. Rychnov
n. Kn.
7) ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2011/ZM
8) ZM schvaluje Dohodu ke Smlouvě o dílo č. 09694/1 s firmou SOVIS s.r.o. a pověřuje
starostku jejím podpisem
9) ZM schvaluje dle návrhu ČS prodloužení čerpání úvěru, splátkový kalendář a pověřuje
starostku k podpisu úvěrové dokumentace
10a) ZM schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 69/3 o výměře 145m2 a st.p.č. 1392 o
výměře 3m2 p. Adamčiakovi. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující
10b) ZM schvaluje záměr pokračovat v přípravě prodeje části pozemků p.č. 83/1, 84, 1337,
1367, 79/1, st.p.č. 88 s rodinným domem p. Nemčekovi za účelem výstavby domu pro
seniory dle ÚP
11a) ZM souhlasí s dotací z ROP NUTS II Severovýchod pro DSO Orlice na financování
akce „Cyklostezka Čestice-Častolovice-Kostelec n. Orl.“ ve výši 33.186.061,99Kč,
celkové výdaje 38.711.060,-Kč
11b) ZM schvaluje úvěr pro DSO Orlice od ČSOB ve výši 15mil. Kč, úroková sazba 1M
Pribor+0,58% p.a., jednorázová splatnost úvěru 25.11.2012 s možností mimořádné
splátky úvěru po obdržení dotace
11c) ZM schvaluje zajištění úvěru pro DSO Orlice – blankosměnka vystavená DSO Orlice,
avalovaná městy a obcemi Kostelec n.O., Doudleby n.O., Častolovice, Čestice, Záměl,
12a) ZM souhlasí se záměrem Příprava oslav 670 let první zmínky o Častolovicích
12b) ZM souhlasí se zhotovením praporu městyse Častolovice ve dvou provedeních.
13a) ZM revokuje své rozhodnutí ze dne 8.9.2011 a souhlasí s přípravou potřebných

materiálů a žádosti o dotaci na zateplení ZŠ a MŠ Častolovice a pověřuje RM
výběrem projektového manažera
13b) ZM souhlasí s využitím finančních prostředků z rozpočtu městyse Častolovice do výše
150.000,-Kč z kapitoly 2219 položka 6121 na hrazení nákladů spojených s přípravou
žádosti o dotaci na zateplení ZŠ a MŠ Častolovice
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