Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 2.7.2012

čj.: 15/2012

dne 2. července 2012

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. A. Podzimek, p. F. Kunčar, p. Václavík, pí Z.
Čestická
Omluven: 0
Hosté: 0
Jednání zahájeno dne 2.7.2012 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./15/2012 – stav finančních prostředků na bankovních účtech
městyse
dle bodu 15./15/2012 - Návrh železničního jízdního řádu 2012/2013 a nemá
k němu připomínek
- dle bodu 18./15/2012 - předložené zápisy z komisí (viz.příloha)
RM pověřuje:
- dle bodu 11./10/2012 - paní starostku Mgr. Novohradskou uplatněním škody
vzniklé při krádeži v souladu s platnou smlouvou u makléřské firmy PRO
Consulting
- dle bodu 3./15/2012 - starostku Mgr. Novohradskou, aby jednala s výborem
AFK Častolovice ohledně možnosti přenechání stávajícího starého
(neopravitelného) traktoru městysu na náhradní díly
- dle bodu 10./15/2012 - starostku Mgr. Novohradskou, aby uživateli části
prostranství po bývalém čp.48 panu XXX napsala dopis, ve kterém ho požádá
o vyklizení prostranství do 10.7.2012. V opačném případě bude výše
jmenovanému účtován poplatek za pronájem veřejného prostranství.
- dle bodu 11./15/2012 - starostku Mgr. Novohradskou prověřením možností
náhradního napájení v době plánovaného přerušení dodávky elektřiny dne
23.7., 24.7., 1.8. a 2.8.2012.
- dle bodu 12./15/2012 - starostku Mgr. Novohradskou, aby požádala p. Ing.
XXX o vyčíslení neinvestičních nákladů na dítě a následně bude v dané věci
rozhodnuto
- dle bodu 19./15/2012 - starostku zaslat odpověď petičnímu výboru dle
zjištěných skutečností.
RM souhlasí:
- dle bodu 4./15/2012 - díky malému zájmu a časové tísni se zadáním zakázky
opravy plynové kotelny v objektu ZŠ a MŠ Častolovice firmě TO-PI-TO Czech,
s.r.o. Dobruška
- dle bodu 5./15/2012 - s výpůjčkou nebytových prostor v čp. 10 SPOLKU
PŘÁTEL ČASTOLOVIC o.s. za účelem zřízení a provozování Muzea
Častolovicka a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Smlouva o výpůjčce
nebytových prostor v čp.10 se uzavírá od 3.7.2012, výpůjčka je bezplatná.
- dle bodu 6./15/2012 - na základě podané žádosti s pronájmem nebytových
prostor v čp.80 – restaurace U Lva paní XXX, trvale bytem XXX, Častolovice

-

-

-

-

za stejných smluvních podmínek jako předchozí nájemce ( nájemné 4.000,Kč/měsíc, energie hradí nájemce dle skutečné spotřeby).
dle bodu 7./15/2012 - s tím, aby byl příspěvek azylantovi proplácen na ÚM
Častolovice do konce roku 2012, za předpokladu písemného vyjádření
ministerstva vnitra.
dle bodu 8./15/2012 - s proplacením pokladních dokladů faktury ve výši
5.390,- Kč SRPDŠ při ZŠ a MŠ Častolovice za náklady spojené s
uspořádáním akce pro děti Pohádková cesta.
dle bodu 11./15/2012 - na základě závěru proběhlého místního šetření a
doporučení komise ŽP a bezpečnosti s navrhovaným prořezem dřevin v okolí
vedení VN firmou K-Energo
dle bodu 13./15/2012 - z důvodu velkého počtu příspěvků s navýšením počtu
stránek druhého čísla čtvrtletníku – zpravodaje Zdroj o 4 za 1725,-Kč
dle bodu 19./15/2012 - s vybudováním sociálního zařízení v nebytových
prostorách čp.55
dle bodu 19./15/2012 - na základě obdržené žádosti s pronájmem nebytových
prostor v čp.55 pí XXX

RM nemá námitek:
- dle bodu 9./15/2012 v případě souhlasného stanoviska stavební komise k
zastřešení komunikace v areálu firmy Isover
RM stanovuje :
- dle bodu 10./14/2012 - p. XXX termín k uhrazení dlužného nájemného za
pronájem nebytových prostor v čp.80 do 10.7.2012. V případě neuhrazení
dlužné částky budou učiněny příslušné právní kroky.
RM nesouhlasí:
- dle bodu 16./15/2012 - z důvodu vysoké ceny s účastí v projektu „Na výletě v
přírodě – podzim“
- dle bodu 17./15/2012 - z důvodu vysoké ceny se s placenou prezentací
městyse a s nákupem knihy Velká encyklopedie měst a obcí
RM schvaluje:
- dle bodu 3./15/2012 - jako dodavatele traktoru pro potřeby AFK Častolovice
firmu Agroservis Záměl s.r.o. (traktor CUBCADET 1022KHN), která předložila
cenově nejvýhodnější a komplexní nabídku. Traktor bude ve vlastnictví
městyse a AFK Častolovice s ním bude moci disponovat za podmínky, že
stávající starý (neopravitelný) stroj bude přenechán městysu na náhradní díly.
- dle bodu 5./15/2012 - Dohodu o finančním vypořádání mezi Městysem
Častolovice a SPOLKEM PŘÁTEL ČASTOLOVIC o.s. a pověřuje starostku
podpisem.
Trvá úkol:
- dle bodu 8./14/2012 - uhrazení částky 20.000,-Kč vč. DPH za vstupní dveře
do nebytových prostor v čp.10 oproti předložené faktuře
- dle bodu 14.1./14/2012 - předání 100 ks turistických známek do prodeje na
častolovický zámek p. XXX
- dle bodu 7./12/2012 - rozhodnutí ve věci dodavatele údržby veřejného
osvětlení až po srovnání jednotlivých cenových položek

-

dle bodu 7./12/2012 - rozhodnutí ve věci dodavatele služby revize
elektrozařízení až po srovnání jednotlivých cenových položek

Jednání rady bylo ukončeno dne 2.7.2012 ve 20.30 hod.
Dne 2.7.2012 zapsal J.Václavík, místostarosta.

