Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.7.2012
čj.: 16/2012

dne 16.července 2012

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. A. Podzimek, p. F. Kunčar, p. Václavík,
Omluven: pí Z. Čestická
Hosté: 0
Jednání zahájeno dne 16.7.2012 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí:
- dle bodu 14.1./14/2012 – informaci o prodávání výročních turistických známek na
zámku v Častolovicích, prodávány budou pouze při výjimečných akcích (např,
v době výstavy Zahrada východních Čech)
- dle bodu 2./16/2012 – stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
- dle bodu 7./16/2012 - informaci o průběhu výstavby a dalším financování
cyklostezky.
- dle bodu 9.2./16/2012 - informaci k majetkovým vztahům v ulici Mírová.
RM pověřuje:
- dle bodu 2./16/2012 - pana Kunčara jednáním s panem XXX ohledně doplacení
dlužné částky na nájemném za pronájem nebytových prostor čp.80 restaurace U
Lva a vypracováním splátkového kalendáře.
RM souhlasí:
- dle bodu 7./12/2012 - Vzhledem k tomu, že podnikající fyzické osoby pan
Macháček a pan Pilch předložily cenově srovnatelné nabídky, souhlasí RM s
využitím služeb obou revizních techniků a až po posouzení výsledné práce
případně přistoupí k výběru dodavatele služby.
- dle bodu 2./16/2012 - dle ústní dohody s panem XXX s uhrazením dlužného
nájemného za nebytové prostory čp.13 za 1. a 2. čtvrtletí roku 2012 do 23.7.2012
a za 3. čtvrtletí do 31.8.2012.
- dle bodu 3./16/2012 - na základě provedeného místního šetření, dodatečných
zjištění a doporučení zástupců firmy TO-PI-TO Czech, s.r.o. Dobruška k plynové
kotelně ZŠ a MŠ Častolovice s opravou odpadního potrubí v suterénu budovy v
prostorách kotelny v částce 12.170,-Kč bez DPH.
- dle bodu 4./16/2012 - s uspořádáním mimořádného svozu elektroodpadu a
pověřuje pana Kunčara a pí Mgr.Novohradskou jednáním s firmami zajišťujícími
tyto služby.
RM schvaluje:
- dle bodu 3./16/2012 - smlouvu o dílo s firmou TO-PI-TO Czech, s.r.o. Dobruška a
pověřuje starostku Mgr. Novohradskou podpisem.
- dle bodu 6./16/2012 - Smlouvu o dílo na odběr a likvidaci odpadu číslo 1128/212
s firmou ODEKO s.r.o. Týniště nad Orlicí a pověřuje starostku podpisem.
- dle bodu 9./16/2012 - nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor v čp.80 –
restaurace U Lva v Častolovicích mezi Městysem Častolovice a paní Janou
Romanovou, XXX, a pověřuje starostku jejím podpisem. Smlouva je uzavřena na
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dobu neurčitou od 16.7.2012 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Měsíční nájemné činí
4000,-Kč.
dle bodu 9.1./16/2012 - smlouvu o výpůjčce traktoru CUBCadet s příslušenstvím
uzavřenou mezi Městysem Častolovice a AFK Častolovice a pověřuje starostku
podpisem.

RM odkládá:
- dle bodu 5./16/2012 - rozhodnutí ve věci podpisu smlouvy o poskytování služeb
a bytů v DPS Kostelec n. Orl. až po posouzení Sociální a zdravotní komise
začátkem září 2012.
Trvá úkol:
- dle bodu 12./15/2012 – pro starostku Mgr. Novohradskou, aby požádala p. Ing.
XXX o vyčíslení neinvestičních nákladů na dítě a následně bude v dané věci
rozhodnuto
- dle bodu 7./12/2012 - rozhodnutí ve věci dodavatele údržby veřejného osvětlení
až po srovnání jednotlivých cenových položek
Jednání rady bylo ukončeno dne 16.7.2012 v 19:30 hod.

Dne 16.7.2012 zapsal J.Václavík, místostarosta.

2

