Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice dne 18. června 2012
čj.: 14/2012

dne 18. června 2012

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. A. Podzimek, p. F. Kunčar, p. Václavík, pí Z.
Čestická
Omluven: 0
Hosté: Ing. XXX ( geoportál Ing. XXX), zástupce firmy Geosense
Jednání zahájeno dne 18.6.2012 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./14/2012 – stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
- dle bodu 3./14/2012 - prezentaci firmy Geosense, která vyvíjí geoinformační
systémy
- dle bodu 4./14/2012 - informaci a prezentaci programu Gramis – geoportál Ing.
XXX ( prezentoval Ing. XXX)
- dle bodu 11./14/2012 - poděkování ZŠ a MŠ Častolovice za zajištění dopravy
dětí do Děčína na vyhlášení ankety Zlatý oříšek
- dle bodu 13./14/2012 - zápis z Kulturní komise (viz.příloha)
- dle bodu 13./14/2012 - zápis Sociální a zdravotní komise a souhlasí s donáškou
obědů dle podmínek uvedených v zápise z jednání této komise, přičemž Sociální
a zdravotní komise na základě svého šetření stanoví pořadí
- dle bodu 14.2./14/2012 – informaci o uhrazení rozhlasového a televizního
poplatku
- dle bodu 14.4./14/2012 – informaci o průběhu a zajištění Častolovické pouti a
oslav 670 let městyse, kterou přednesl místostarosta p. Václavík.
RM pověřuje:
- dle bodu 4./11/2012 - místostarostu pana Kunčara vypovězením smlouvy se
stávajícím dodavatelem odvozu komunálního a tříděného odpadu Odpady s.r.o.
Ing. XXX.
- dle bodu 5./14/2012 - starostku Mgr. Novohradskou zasláním dopisu řediteli ZŠ a
MŠ Častolovice Mgr. Kalouskovi s výzvou k vypracování harmonogramu předání
funkce včetně doložení některých smluv a dokladů.
- dle bodu 14./14/2012 - řešením bodu uspořádání knihovního fondu a pomoc při
organizování pasování prvňáčků na čtenáře pí starostku.
- dle bodu 14.3./14/2012 – místostarostu pana Kunčara výměnou písku v dětských
pískovištích v MŠ Častolovice
- dle bodu 14.6/14/2012 - pí starostku podáním žádosti k poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2012 na program Bezpečný přechod a
v případě úspěšnosti souhlasí s převzetím vybudovaného majetku do svého
vlastnictví.
RM souhlasí:
- dle bodu 6./14/2012 - na základě podané Žádosti o souhlas s pronájmem
prostor školy dle zřizovací listiny s možností pronajímat bytové i nebytové
prostory třetím osobám – konkrétně bytové prostory v čp.380 panu XXX a
nebytové prostory v čp.209 MUDr. Přibylové a MUDr. Plškovi.
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dle bodu 7./14/2012 - s poskytnutím částky 12 000,-Kč z rozpočtu městyse na
odměny pro děti a trenéry z kroužku cyklistiky za postup do republikového kola
dopravní soutěže
dle bodu 8./14/2012 - s uhrazením částky 20.000,-Kč vč. DPH za vstupní dveře
do nebytových prostor v čp.10 oproti předložené faktuře
dle bodu 9./14/2012 - s uhrazením neinvestičních nákladů ve výši 7.890,-Kč za
pobyt XXX v MŠ Láň. Částka bude uhrazena do 31.8.2012.
dle bodu 10./14/2012 - s Dohodou o ukončení nájmu nebytových prostor v čp.80
uzavřenou mezi Městysem Častolovice a panem XXX. Ukončení nájmu
20.6.2012.
dle bodu 14.1./14/2012 – s poskytnutím 50 ks turistických známek pro potřeby
prezentace a propagace městyse starostce Mgr. Novohradské.
- s předáním 100 ks turistických známek do prodeje na častolovický zámek p. Z.
Bachmanovi, přičemž stanovuje nákupní cenu známek prodejcům 25,-Kč vč.DPH
a obvyklou garantovanou prodejní cenu 30,-Kč vč. DPH.
- s předáním 40 ks známek do Trafiky Žofka v Častolovicích za částku 25,Kč/ks
dle bodu 14.5./14/2012 – s umístěním světelného poutače pojišťovny Generali
na fasádu domu čp.53 směrem do ulice Masarykova

RM nesouhlasí:
- dle bodu 14./14/2012 - s organizováním příměstského tábora v době uzavření
MŠ pí knihovnicí.
RM schválila:
- dle bodu 4./11/2012 - jako dodavatele odvozu komunálního a tříděného odpadu
firmu Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, Smetanova 395, 51721 Týniště nad Orlicí,
která předložila cenově nejpřijatelnější a pro městys zajímavou nabídku.
- dle bodu 12./14/2012 - program jednání ZM dne 29.6.2012
Trvá úkol:
- dle bodu 3./12/2012 - starostku Mgr.Novohradskou prověřením informace o
insolvenci firmy B&R – v řešení, firma B&R je evidována v internetové verzi
insolvenčního rejstříku
- dle bodu 5./10/2012 – pro starostku městyse, aby do měsíce zaslala firmě
ERKOR vyjádření ohledně realizace pokládky optického kabelu
- dle bodu 6./10/2012 - ředitele ZŠ a MŠ Častolovice Mgr. J. Kalouska podat na
soud v RK žádost o pomoc soudu před nařízením exekuce
- dle bodu 11./10/2012 - řešení vyřazení pohledávky z účetnictví městyse ve výši
38 317,- Kč
- dle bodu 8./8/2012 - příprava nových smluv na parcely v ulici Polnodvorská (pí
Mgr. Novohradská)
- dle bodu 7./12/2012 - rozhodnutí ve věci dodavatele údržby veřejného osvětlení
na své příští jednání, až po srovnání jednotlivých cenových položek
- dle bodu 7./12/2012 - rozhodnutí ve věci dodavatele služby revize elektrozařízení
na své příští jednání, až po srovnání jednotlivých cenových položek
Jednání rady bylo ukončeno dne 18.6.2012 ve 21.30 hod.
Dne 18.6.2012 zapsal J.Václavík, místostarosta.
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