Městys Častolovice

Usnesení
z jedenáctého veřejného jednání Zastupitelstva městyse Častolovice konaného dne
15.5. 2012 od 18.00 hodin v Hudečkově galerii v Častolovicích

1a) ZM schvaluje návrh programu jednání zastupitelstva dle pozvánky rozšířený o bod
Závěrečný účet DSO Orlice, Závěrečný účet DSO Obecní voda a Návrh na uspořádání
vztahů s firmou PRO Consulting
1b) ZM bere na vědomí určení zapisovatelky z jednání, určena pí Hojná.
1c) ZM souhlasí:
-se složením návrhové komise: pí Fajglová, p. Tomašík, Mgr. Zvěřinová, Ing. Chlebná,
p. Václavík
- s určením ověřovatelů zápisu: p. Michera, Ing. Novák, pí Kudláčková
2) ZM schvaluje kontrolu plnění usnesení z jednání ZM ze dne 29.2. 2012
3) ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM od 29.2. 2012
4) ZM schvaluje Závěrečný účet městyse Častolovice za rok 2011 bez výhrad
5) ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2012/RM/ZM
6) ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012/RM/ZM
7) ZM schvaluje Smlouvu o dílo č. 4/2012 s vypuštěním věty z 1.odstavce čl. 11.Záruky:“Na
dodávky materiálů platí záruční doba od výrobce, pokud je kratší než 36 měsíců,“ a
s doplněním doložky dle §41 zákona č. 128/2000 Sb.
8) ZM schvaluje Požární řád - Vyhlášku č. 1/2012 s opravou čp.v čl. 7 odst. 1 bod b –
„budova ČD Masarykova 166“ a odstavec 2 písmeno a) „automat u úřadu městyse“
9a) ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1110/2 o výměře 698m2 p. Luboši Vlčkovi za cenu
67,-Kč/m2, náklady spojené s prodejem a převodem pozemku hradí kupující
9b) ZM schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 3/1, 3/3, 3/4,786/19,817/9,947/3,
1011/37, 1087/1 a 318/3 z majetku České republiky do majetku městyse Častolovice
9ba) ZM schvaluje záměr vydat veřejnou vyhlášku č.2/2012 o zařazení pozemních
komunikací v k.ú.Častolovice p.č. 786/19, 3/3, 318/3 do kategorie místních komunikací
9c-e) ZM stahuje z programu jednání body 9c, 9d, 9e týkající se intenzifikace tratě Týniště n.
Orl. –Kostelec n. Orl. a pověřuje starostku k vyvolání jednání mezi ZM, SUDOP Praha,
SŽDC a soukromými vlastníky pozemků
10) ZM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Orlice
11) ZM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Obecní voda
12) ZM se ztotožňuje při řešení sporu s firmou PRO Consulting s.r.o. se zněním dopisu
odeslaného dne 14. 5. 2012 firmě PRO Consulting s.r.o.

