Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012
čj.: 9/12

dne 16. dubna 2012

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z .Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p.
F. Kunčar

Hosté: p.XXX – zástupce pořadatele Rally Orlické hory

Jednání zahájeno dne 16.4.2012 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./9/2012 – stav finančních prostředků na bankovních účtech
městyse
- dle bodu 2./9/2012 - návrh pana Kunčara týkající se nájemného
nebytových prostor v čp.209
- dle bodu 6./9/2012 - žádost p. XXX o bezúplatný převod pozemků
- dle bodu 9./9/2012 - žádost TJ Sokol Častolovice o příspěvek na sportovní
činnost z výtěžku loterijních a sázkových her. Městys doposud žádné
finance neobdržel.
- dle bodu 14./9/2012 - na vědomí informaci z jednání s firmou Sovis s.r.o.
o předání zahradních a sadových úprav v ulici Polnodvorská
- dle bodu 15./9/2012 - informaci p. XXX k předpokládanému průběhu a
organizaci Rally Orlické hory
- dle bodu 16./9/2012 - zápis ze SK
- dle bodu 17.2./9/2012 – informaci pí starostky k problematice ulice Mírová
- dle bodu 17.3./9/2012 – smlouvu o dílo č.2/2012 a postupuje ji DSO
Obecní voda
- dle bodu 17.3./9/2012 - smlouvu o dílo č.4/2012 na realizaci osvětlení
v lokalitě u hřbitova za 199.954,-Kč s firmou Stavitelství DS s.r.o. a
postupuje ji na jednání ZM
- dle bodu 17.7./9/2012 - Žádost o souhlas se stavbou pro potřeby
územního řízení firmy SUDOP Praha a rozhodnutí postupuje ZM
- dle bodu 17.8./9/2012 – poděkování MS Střezmá za poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2012

RM pověřuje:
- dle bodu 2./9/2012 - referentku pí Hojnou vypracováním a odesláním 3.
upomínky za dlužné nájemné z nebytových prostor v čp.13 (p. XXX)
- dle bodu 4./9/2012 - starostku městyse pí Mgr. Novohradskou, aby na
semináři k fungování obcí v Hradci Králové prověřila formu uzavírání
dlouhodobých smluvních vztahů a případné bezúplatné pronájmy pozemků
- dle bodu 11./9/2012 - místostarostu pana Václavíka, aby zjistil možnosti a
formy zveřejňování veřejných zakázek na webu městyse buď přes
centrální registr a nebo přes portál vhodne-uverejneni.cz
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-

dle bodu 16./9/2012 - předsedkyni finančního výboru pí Čestickou
vyhledáním financí na provedení zajištění havarijního stavu betonového
tarasu v ulici Komenského ( u autobusové zastávky)
dle bodu 17.3./9/2012 - starostku Mgr.Novohradskou dořešením otázky
vodících proužků
dle bodu 17.9./9/2012 - starostku Mgr.Novohradskou, aby v ulici
Masarykova svolala místní šetření za účasti kompetentních orgánů,
institucí, vlastníků komunikace a provozovatelky reklamních panelů. Na
tomto jednání je nutné dořešit otázku umísťování reklamních poutačů u
silnice č.I/11 a parkování dodávky, která zabraňuje výhledu na přechodu
pro chodce u hasičské zbrojnice.

RM schvaluje:
- dle bodu 2./9/2012 - RM rozpočtové opatření č.1/2012/RM/ZM
v položkách do 50 tisíc Kč a zbytek postupuje na rozhodnutí ZM
- dle bodu 3./9/2012 - dodatky č.6 a č.7 k nájemním smlouvám s lékaři
v čp.209 a oznámení o navýšení nájmu o míru inflace do 30.4.2012.
- dle bodu 5./9/2012 - směrnici č.2 o způsobu vedení pokladny a provádění
pokladních operací u městyse Častolovice s nezměněným pokladním
limitem 30 tisíc Kč
- dle bodu 17/3/2012 - smlouvu o dílo č.3/2012 na opravu komunikace
v lokalitě u hřbitova na částku 994.973,-CZK s firmou Stavitelství DS s.r.o.
a pověřuje starostku podpisem.
RM souhlasí:
- dle bodu 17.9./8/2012 - s opravou havarijního stavu schodiště restaurace
U Lva v rozsahu a provedení navrženém firmou RACIO
- dle bodu 13./7/2012 - s tím, aby v rámci pořízení reklamních předmětů na
rok 2012 bylo zakoupeno platíčko odznaků (Plackuj.cz) s motivem znaku
městyse o průměru 25 mm, cca 30 ks skleněných těžítek s logem městyse
(RGS Nový Bor) a cca 30 ks tašek (KREDO Solnice)
- dle bodu 8./9/2012 - s poskytnutím finančního příspěvku AFK Častolovice
na pořádání akce Pálení Čarodějnic ve výši 5000,-Kč z rozpočtové kapitoly
6409, položky 5229/org.9
- dle bodu 12./9/2012 –se zaplacením faktury ve výši 10 000,-Kč na úpravu
parkoviště u bytového domu v ulici Školská za účelem odvedení dešťové
vody z rozpočtové kapitoly 2212, položky 5171
- dle bodu 13./9/2012 - poměrem hlasů 3:2 ( proti p.Podzimek, p.Kunčar) se
změnou dosavadního dodavatele energií na Europe Easy Energy, s
uzavřením smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a
pověřuje starostku podpisem
- dle bodu 17.1./9/2012 - s vytyčením sítí na chodníku před tarasem pí XXX
a pověřuje zajištěním tohoto úkolu referentku pí Hojnou
- dle bodu 17.4./9/2012 – po předchozím projednání na pracovním jednání
ZM s přípravou žádosti na dotaci z MAS na opravy ulice Mírová a
sokolovny. Za tímto účelem je nutné zajistit příslušná stavební povolení.
Tímto úkolem pověřuje RM starostku Mgr.Novohradskou.
- dle bodu 17.10./9/2012 - s nákupem 3 ks plastových nádob na tříděný
odpad ( papír, plast, sklo) pro potřeby Úřadu městyse Častolovice
v hodnotě do 600,-Kč/ks
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dle bodu 17.11./9/2012 - jako zřizovatel zařízení souhlasí po projednání
žádosti MŠ Častolovice s navýšením nejvyššího počtu dětí ve třídě
mateřské školy o 3 děti na třídu
- dle bodu 17.12./9/2012 – s předloženým zněním smlouvy na pronájem
pozemků ZD Mostek a pověřuje starostku podpisem
- dle bodu 7./9/2012 - s žádostí o udělení licence autobusové lince Praha –
Jeseník Veolia Transport východní Čechy a.s. Chrudim.

-

RM nesouhlasí:
- dle bodu 17.11./8/2012 - z důvodu vysokých nákladů na případné použití
čistícího stroje TS Rychnov nad Kněžnou v rámci čištění komunikací
městysem s využitím této služby a pověřuje pana Kunčara pokračováním
v poptávce
- dle bodu 10./9/2012 - s využitím služeb serveru EURO-DATA.eu
- dle bodu 17.5./9/2012 – s pokládkou optického kabelu firmou ERKOR
s.r.o.a neuděluje firmě souhlas k provedení těchto prací

RM povoluje:
- dle bodu 15./9/2012 - poměrem hlasů 3:2 povoluje uspořádání automobilové
soutěže Rally Orlické hory a pověřuje starostku dořešením konkrétních
smluvních podmínek a podpisem smlouvy.
RM stanovuje:
- dle bodu 17.6./9/2012 – termín konání ZM na 15.5.2012

Trvá úkol:
- dle bodu dle bodu 2./8/2012 - zjistit, zda v době výplatního termínu může
být navýšena částka v pokladně ( pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 3./8/2012 - prověření ceny energií v čp.209 ve vztahu k užívané
ploše a po zjištění těchto údajů svolání dalšího jednání s lékaři, které bude
řešit stanovení poplatků za energie ( pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 8./8/2012 - příprava nových smluv na parcely v ulici
Polnodvorská ( pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 13./8/2012 – oslovením instalatéra a prověřením cenových relací
vybudování záchodu v kanceláři čp.55 a instalování vodoměru ( p. Kunčar)
- dle bodu 16./8./2012 - svolání jednání o územním plánu se zhotovitelem
architektem Ing. Křelinou ( pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 17.10./8/2012 - provedení poptávky firem na údržbu a opravy
veřejného osvětlení ( p. Kunčar)
- dle bodu 7./7/2012 – sjednání besedy na téma ochrana spotřebitele p.
Černý SOS poradna (pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 12.1./7/2012 - jednání s majitelem pozemku p. XXX ve věci
případné směny pozemků v lokalitě za domem p. XXX (pí
Mgr.
Novohradská)
- dle bodu 12.2./7/2012 - oslovení majitele domu čp.14 p. XXX s nabídkou
směny nemovitosti čp.14 na náměstí za jednu stavební parcelu v ul.
Polnodvorská (pí Mgr. Novohradská)
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-

dle bodu 3./4/2012 – nalezení finančních prostředků na pořízení programu
G-obec, jednání s firmou G plus s.r.o. ohledně získání a zpracování
jednotlivých mapových podkladů (Mgr.Novohradská, účetní pí Benková)
dle bodu 24./4/2012 – pro místostarostu pana Václavíka příprava OZV o
nakládání s obecními symboly
dle bodu 12.6./1/2012 – prověření firem, které nabízejí čištění potrubí
plynových kotelen ( p. Kunčar)

Jednání rady bylo ukončeno dne 16.4.2012 ve 20:30

Dne 16.4.2012 zapsal J. Václavík, místostarosta.
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Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012
čj.: 9/12

dne 16. dubna 2012

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z .Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p.
F. Kunčar

Hosté: p.XXX – zástupce pořadatele Rally Orlické hory

Jednání zahájeno dne 16.4.2012 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./9/2012 – stav finančních prostředků na bankovních účtech
městyse
- dle bodu 2./9/2012 - návrh pana Kunčara týkající se nájemného
nebytových prostor v čp.209
- dle bodu 6./9/2012 - žádost p. XXX o bezúplatný převod pozemků
- dle bodu 9./9/2012 - žádost TJ Sokol Častolovice o příspěvek na sportovní
činnost z výtěžku loterijních a sázkových her. Městys doposud žádné
finance neobdržel.
- dle bodu 14./9/2012 - na vědomí informaci z jednání s firmou Sovis s.r.o.
o předání zahradních a sadových úprav v ulici Polnodvorská
- dle bodu 15./9/2012 - informaci p. XXX k předpokládanému průběhu a
organizaci Rally Orlické hory
- dle bodu 16./9/2012 - zápis ze SK
- dle bodu 17.2./9/2012 – informaci pí starostky k problematice ulice Mírová
- dle bodu 17.3./9/2012 – smlouvu o dílo č.2/2012 a postupuje ji DSO
Obecní voda
- dle bodu 17.3./9/2012 - smlouvu o dílo č.4/2012 na realizaci osvětlení
v lokalitě u hřbitova za 199.954,-Kč s firmou Stavitelství DS s.r.o. a
postupuje ji na jednání ZM
- dle bodu 17.7./9/2012 - Žádost o souhlas se stavbou pro potřeby
územního řízení firmy SUDOP Praha a rozhodnutí postupuje ZM
- dle bodu 17.8./9/2012 – poděkování MS Střezmá za poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2012

RM pověřuje:
- dle bodu 2./9/2012 - referentku pí Hojnou vypracováním a odesláním 3.
upomínky za dlužné nájemné z nebytových prostor v čp.13 (p. XXX)
- dle bodu 4./9/2012 - starostku městyse pí Mgr. Novohradskou, aby na
semináři k fungování obcí v Hradci Králové prověřila formu uzavírání
dlouhodobých smluvních vztahů a případné bezúplatné pronájmy pozemků
- dle bodu 11./9/2012 - místostarostu pana Václavíka, aby zjistil možnosti a
formy zveřejňování veřejných zakázek na webu městyse buď přes
centrální registr a nebo přes portál vhodne-uverejneni.cz

1

-

-

dle bodu 16./9/2012 - předsedkyni finančního výboru pí Čestickou
vyhledáním financí na provedení zajištění havarijního stavu betonového
tarasu v ulici Komenského ( u autobusové zastávky)
dle bodu 17.3./9/2012 - starostku Mgr.Novohradskou dořešením otázky
vodících proužků
dle bodu 17.9./9/2012 - starostku Mgr.Novohradskou, aby v ulici
Masarykova svolala místní šetření za účasti kompetentních orgánů,
institucí, vlastníků komunikace a provozovatelky reklamních panelů. Na
tomto jednání je nutné dořešit otázku umísťování reklamních poutačů u
silnice č.I/11 a parkování dodávky, která zabraňuje výhledu na přechodu
pro chodce u hasičské zbrojnice.

RM schvaluje:
- dle bodu 2./9/2012 - RM rozpočtové opatření č.1/2012/RM/ZM
v položkách do 50 tisíc Kč a zbytek postupuje na rozhodnutí ZM
- dle bodu 3./9/2012 - dodatky č.6 a č.7 k nájemním smlouvám s lékaři
v čp.209 a oznámení o navýšení nájmu o míru inflace do 30.4.2012.
- dle bodu 5./9/2012 - směrnici č.2 o způsobu vedení pokladny a provádění
pokladních operací u městyse Častolovice s nezměněným pokladním
limitem 30 tisíc Kč
- dle bodu 17/3/2012 - smlouvu o dílo č.3/2012 na opravu komunikace
v lokalitě u hřbitova na částku 994.973,-CZK s firmou Stavitelství DS s.r.o.
a pověřuje starostku podpisem.
RM souhlasí:
- dle bodu 17.9./8/2012 - s opravou havarijního stavu schodiště restaurace
U Lva v rozsahu a provedení navrženém firmou RACIO
- dle bodu 13./7/2012 - s tím, aby v rámci pořízení reklamních předmětů na
rok 2012 bylo zakoupeno platíčko odznaků (Plackuj.cz) s motivem znaku
městyse o průměru 25 mm, cca 30 ks skleněných těžítek s logem městyse
(RGS Nový Bor) a cca 30 ks tašek (KREDO Solnice)
- dle bodu 8./9/2012 - s poskytnutím finančního příspěvku AFK Častolovice
na pořádání akce Pálení Čarodějnic ve výši 5000,-Kč z rozpočtové kapitoly
6409, položky 5229/org.9
- dle bodu 12./9/2012 –se zaplacením faktury ve výši 10 000,-Kč na úpravu
parkoviště u bytového domu v ulici Školská za účelem odvedení dešťové
vody z rozpočtové kapitoly 2212, položky 5171
- dle bodu 13./9/2012 - poměrem hlasů 3:2 ( proti p.Podzimek, p.Kunčar) se
změnou dosavadního dodavatele energií na Europe Easy Energy, s
uzavřením smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a
pověřuje starostku podpisem
- dle bodu 17.1./9/2012 - s vytyčením sítí na chodníku před tarasem pí XXX
a pověřuje zajištěním tohoto úkolu referentku pí Hojnou
- dle bodu 17.4./9/2012 – po předchozím projednání na pracovním jednání
ZM s přípravou žádosti na dotaci z MAS na opravy ulice Mírová a
sokolovny. Za tímto účelem je nutné zajistit příslušná stavební povolení.
Tímto úkolem pověřuje RM starostku Mgr.Novohradskou.
- dle bodu 17.10./9/2012 - s nákupem 3 ks plastových nádob na tříděný
odpad ( papír, plast, sklo) pro potřeby Úřadu městyse Častolovice
v hodnotě do 600,-Kč/ks
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dle bodu 17.11./9/2012 - jako zřizovatel zařízení souhlasí po projednání
žádosti MŠ Častolovice s navýšením nejvyššího počtu dětí ve třídě
mateřské školy o 3 děti na třídu
- dle bodu 17.12./9/2012 – s předloženým zněním smlouvy na pronájem
pozemků ZD Mostek a pověřuje starostku podpisem
- dle bodu 7./9/2012 - s žádostí o udělení licence autobusové lince Praha –
Jeseník Veolia Transport východní Čechy a.s. Chrudim.

-

RM nesouhlasí:
- dle bodu 17.11./8/2012 - z důvodu vysokých nákladů na případné použití
čistícího stroje TS Rychnov nad Kněžnou v rámci čištění komunikací
městysem s využitím této služby a pověřuje pana Kunčara pokračováním
v poptávce
- dle bodu 10./9/2012 - s využitím služeb serveru EURO-DATA.eu
- dle bodu 17.5./9/2012 – s pokládkou optického kabelu firmou ERKOR
s.r.o.a neuděluje firmě souhlas k provedení těchto prací

RM povoluje:
- dle bodu 15./9/2012 - poměrem hlasů 3:2 povoluje uspořádání automobilové
soutěže Rally Orlické hory a pověřuje starostku dořešením konkrétních
smluvních podmínek a podpisem smlouvy.
RM stanovuje:
- dle bodu 17.6./9/2012 – termín konání ZM na 15.5.2012

Trvá úkol:
- dle bodu dle bodu 2./8/2012 - zjistit, zda v době výplatního termínu může
být navýšena částka v pokladně ( pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 3./8/2012 - prověření ceny energií v čp.209 ve vztahu k užívané
ploše a po zjištění těchto údajů svolání dalšího jednání s lékaři, které bude
řešit stanovení poplatků za energie ( pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 8./8/2012 - příprava nových smluv na parcely v ulici
Polnodvorská ( pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 13./8/2012 – oslovením instalatéra a prověřením cenových relací
vybudování záchodu v kanceláři čp.55 a instalování vodoměru ( p. Kunčar)
- dle bodu 16./8./2012 - svolání jednání o územním plánu se zhotovitelem
architektem Ing. Křelinou ( pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 17.10./8/2012 - provedení poptávky firem na údržbu a opravy
veřejného osvětlení ( p. Kunčar)
- dle bodu 7./7/2012 – sjednání besedy na téma ochrana spotřebitele p.
Černý SOS poradna (pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 12.1./7/2012 - jednání s majitelem pozemku p. XXX ve věci
případné směny pozemků v lokalitě za domem p. XXX (pí
Mgr.
Novohradská)
- dle bodu 12.2./7/2012 - oslovení majitele domu čp.14 p. XXX s nabídkou
směny nemovitosti čp.14 na náměstí za jednu stavební parcelu v ul.
Polnodvorská (pí Mgr. Novohradská)
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-

-

dle bodu 3./4/2012 – nalezení finančních prostředků na pořízení programu
G-obec, jednání s firmou G plus s.r.o. ohledně získání a zpracování
jednotlivých mapových podkladů (Mgr.Novohradská, účetní pí Benková)
dle bodu 24./4/2012 – pro místostarostu pana Václavíka příprava OZV o
nakládání s obecními symboly
dle bodu 12.6./1/2012 – prověření firem, které nabízejí čištění potrubí
plynových kotelen ( p. Kunčar)

Jednání rady bylo ukončeno dne 16.4.2012 ve 20:30

Dne 16.4.2012 zapsal J. Václavík, místostarosta.
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Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012
čj.: 9/12

dne 16. dubna 2012

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z .Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p.
F. Kunčar

Hosté: p.XXX – zástupce pořadatele Rally Orlické hory

Jednání zahájeno dne 16.4.2012 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./9/2012 – stav finančních prostředků na bankovních účtech
městyse
- dle bodu 2./9/2012 - návrh pana Kunčara týkající se nájemného
nebytových prostor v čp.209
- dle bodu 6./9/2012 - žádost p. XXX o bezúplatný převod pozemků
- dle bodu 9./9/2012 - žádost TJ Sokol Častolovice o příspěvek na sportovní
činnost z výtěžku loterijních a sázkových her. Městys doposud žádné
finance neobdržel.
- dle bodu 14./9/2012 - na vědomí informaci z jednání s firmou Sovis s.r.o.
o předání zahradních a sadových úprav v ulici Polnodvorská
- dle bodu 15./9/2012 - informaci p. XXX k předpokládanému průběhu a
organizaci Rally Orlické hory
- dle bodu 16./9/2012 - zápis ze SK
- dle bodu 17.2./9/2012 – informaci pí starostky k problematice ulice Mírová
- dle bodu 17.3./9/2012 – smlouvu o dílo č.2/2012 a postupuje ji DSO
Obecní voda
- dle bodu 17.3./9/2012 - smlouvu o dílo č.4/2012 na realizaci osvětlení
v lokalitě u hřbitova za 199.954,-Kč s firmou Stavitelství DS s.r.o. a
postupuje ji na jednání ZM
- dle bodu 17.7./9/2012 - Žádost o souhlas se stavbou pro potřeby
územního řízení firmy SUDOP Praha a rozhodnutí postupuje ZM
- dle bodu 17.8./9/2012 – poděkování MS Střezmá za poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2012

RM pověřuje:
- dle bodu 2./9/2012 - referentku pí Hojnou vypracováním a odesláním 3.
upomínky za dlužné nájemné z nebytových prostor v čp.13 (p. XXX)
- dle bodu 4./9/2012 - starostku městyse pí Mgr. Novohradskou, aby na
semináři k fungování obcí v Hradci Králové prověřila formu uzavírání
dlouhodobých smluvních vztahů a případné bezúplatné pronájmy pozemků
- dle bodu 11./9/2012 - místostarostu pana Václavíka, aby zjistil možnosti a
formy zveřejňování veřejných zakázek na webu městyse buď přes
centrální registr a nebo přes portál vhodne-uverejneni.cz
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dle bodu 16./9/2012 - předsedkyni finančního výboru pí Čestickou
vyhledáním financí na provedení zajištění havarijního stavu betonového
tarasu v ulici Komenského ( u autobusové zastávky)
dle bodu 17.3./9/2012 - starostku Mgr.Novohradskou dořešením otázky
vodících proužků
dle bodu 17.9./9/2012 - starostku Mgr.Novohradskou, aby v ulici
Masarykova svolala místní šetření za účasti kompetentních orgánů,
institucí, vlastníků komunikace a provozovatelky reklamních panelů. Na
tomto jednání je nutné dořešit otázku umísťování reklamních poutačů u
silnice č.I/11 a parkování dodávky, která zabraňuje výhledu na přechodu
pro chodce u hasičské zbrojnice.

RM schvaluje:
- dle bodu 2./9/2012 - RM rozpočtové opatření č.1/2012/RM/ZM
v položkách do 50 tisíc Kč a zbytek postupuje na rozhodnutí ZM
- dle bodu 3./9/2012 - dodatky č.6 a č.7 k nájemním smlouvám s lékaři
v čp.209 a oznámení o navýšení nájmu o míru inflace do 30.4.2012.
- dle bodu 5./9/2012 - směrnici č.2 o způsobu vedení pokladny a provádění
pokladních operací u městyse Častolovice s nezměněným pokladním
limitem 30 tisíc Kč
- dle bodu 17/3/2012 - smlouvu o dílo č.3/2012 na opravu komunikace
v lokalitě u hřbitova na částku 994.973,-CZK s firmou Stavitelství DS s.r.o.
a pověřuje starostku podpisem.
RM souhlasí:
- dle bodu 17.9./8/2012 - s opravou havarijního stavu schodiště restaurace
U Lva v rozsahu a provedení navrženém firmou RACIO
- dle bodu 13./7/2012 - s tím, aby v rámci pořízení reklamních předmětů na
rok 2012 bylo zakoupeno platíčko odznaků (Plackuj.cz) s motivem znaku
městyse o průměru 25 mm, cca 30 ks skleněných těžítek s logem městyse
(RGS Nový Bor) a cca 30 ks tašek (KREDO Solnice)
- dle bodu 8./9/2012 - s poskytnutím finančního příspěvku AFK Častolovice
na pořádání akce Pálení Čarodějnic ve výši 5000,-Kč z rozpočtové kapitoly
6409, položky 5229/org.9
- dle bodu 12./9/2012 –se zaplacením faktury ve výši 10 000,-Kč na úpravu
parkoviště u bytového domu v ulici Školská za účelem odvedení dešťové
vody z rozpočtové kapitoly 2212, položky 5171
- dle bodu 13./9/2012 - poměrem hlasů 3:2 ( proti p.Podzimek, p.Kunčar) se
změnou dosavadního dodavatele energií na Europe Easy Energy, s
uzavřením smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a
pověřuje starostku podpisem
- dle bodu 17.1./9/2012 - s vytyčením sítí na chodníku před tarasem pí XXX
a pověřuje zajištěním tohoto úkolu referentku pí Hojnou
- dle bodu 17.4./9/2012 – po předchozím projednání na pracovním jednání
ZM s přípravou žádosti na dotaci z MAS na opravy ulice Mírová a
sokolovny. Za tímto účelem je nutné zajistit příslušná stavební povolení.
Tímto úkolem pověřuje RM starostku Mgr.Novohradskou.
- dle bodu 17.10./9/2012 - s nákupem 3 ks plastových nádob na tříděný
odpad ( papír, plast, sklo) pro potřeby Úřadu městyse Častolovice
v hodnotě do 600,-Kč/ks
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dle bodu 17.11./9/2012 - jako zřizovatel zařízení souhlasí po projednání
žádosti MŠ Častolovice s navýšením nejvyššího počtu dětí ve třídě
mateřské školy o 3 děti na třídu
- dle bodu 17.12./9/2012 – s předloženým zněním smlouvy na pronájem
pozemků ZD Mostek a pověřuje starostku podpisem
- dle bodu 7./9/2012 - s žádostí o udělení licence autobusové lince Praha –
Jeseník Veolia Transport východní Čechy a.s. Chrudim.

-

RM nesouhlasí:
- dle bodu 17.11./8/2012 - z důvodu vysokých nákladů na případné použití
čistícího stroje TS Rychnov nad Kněžnou v rámci čištění komunikací
městysem s využitím této služby a pověřuje pana Kunčara pokračováním
v poptávce
- dle bodu 10./9/2012 - s využitím služeb serveru EURO-DATA.eu
- dle bodu 17.5./9/2012 – s pokládkou optického kabelu firmou ERKOR
s.r.o.a neuděluje firmě souhlas k provedení těchto prací

RM povoluje:
- dle bodu 15./9/2012 - poměrem hlasů 3:2 povoluje uspořádání automobilové
soutěže Rally Orlické hory a pověřuje starostku dořešením konkrétních
smluvních podmínek a podpisem smlouvy.
RM stanovuje:
- dle bodu 17.6./9/2012 – termín konání ZM na 15.5.2012

Trvá úkol:
- dle bodu dle bodu 2./8/2012 - zjistit, zda v době výplatního termínu může
být navýšena částka v pokladně ( pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 3./8/2012 - prověření ceny energií v čp.209 ve vztahu k užívané
ploše a po zjištění těchto údajů svolání dalšího jednání s lékaři, které bude
řešit stanovení poplatků za energie ( pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 8./8/2012 - příprava nových smluv na parcely v ulici
Polnodvorská ( pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 13./8/2012 – oslovením instalatéra a prověřením cenových relací
vybudování záchodu v kanceláři čp.55 a instalování vodoměru ( p. Kunčar)
- dle bodu 16./8./2012 - svolání jednání o územním plánu se zhotovitelem
architektem Ing. Křelinou ( pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 17.10./8/2012 - provedení poptávky firem na údržbu a opravy
veřejného osvětlení ( p. Kunčar)
- dle bodu 7./7/2012 – sjednání besedy na téma ochrana spotřebitele p.
Černý SOS poradna (pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 12.1./7/2012 - jednání s majitelem pozemku p. XXX ve věci
případné směny pozemků v lokalitě za domem p. XXX (pí
Mgr.
Novohradská)
- dle bodu 12.2./7/2012 - oslovení majitele domu čp.14 p. XXX s nabídkou
směny nemovitosti čp.14 na náměstí za jednu stavební parcelu v ul.
Polnodvorská (pí Mgr. Novohradská)
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dle bodu 3./4/2012 – nalezení finančních prostředků na pořízení programu
G-obec, jednání s firmou G plus s.r.o. ohledně získání a zpracování
jednotlivých mapových podkladů (Mgr.Novohradská, účetní pí Benková)
dle bodu 24./4/2012 – pro místostarostu pana Václavíka příprava OZV o
nakládání s obecními symboly
dle bodu 12.6./1/2012 – prověření firem, které nabízejí čištění potrubí
plynových kotelen ( p. Kunčar)

Jednání rady bylo ukončeno dne 16.4.2012 ve 20:30

Dne 16.4.2012 zapsal J. Václavík, místostarosta.
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