Zápis z jednání Rady městyse Častolovice 30.7.2012
čj.: 17/2012

dne 30.července 2012

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. A. Podzimek, p. F. Kunčar, pí Z. Čestická
Omluven: p. Václavík,
Hosté:: 0
Jednání zahájeno dne 30.7.2012 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí:
K bodu 2./17/2012
Stav finančních prostředků městyse Častolovice k datu jednání (viz. příloha) –
RM byla seznámena se stavem finančních prostředků na bankovních účtech
městyse.
K bodu 4./17/2012
Nájemní smlouva se SÚS KHK na části komunikace III/3185 v k. ú Častolovice dne
22.9.201, akce „Putovní pohár starosty
Častolovice“ hasičská soutěž.
RM bere na vědomí
K bodu 6./17/2012
Systém Vera Flexi – spisová služba RM bere na vědomí a pověřuje pí starostku
k dalšímu jednání a zajištění konkrétních informací.
K bodu 9./17/2012
Vlastnické vztahy v ulici Mírová
RM bere na vědomí a souhlasí s dalšími kroky k objasnění majetkových vztahů
na KÚ R.K. a ÚPZS R.K.
K bodu 10./17/2012
Zápisy výborů a komisí nepředloženy k jednání v RM
K bodu 11./17/2012
Diskuse, různé
a)Poděkování SDH Častolovice od MSSS OÁZA Nové Město nad Metují za pomoc
při přepravě imobilních klientů.
c) Odpor proti platebnímu rozkazu mezi SOVIS s.r.o, Hradec Králové a Městys
Častolovice ve věci žaloby.
RM bere na vědomí
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.
Trvá 1.8.2012
K bodu 11./17/2012
Diskuse, různé
d) Urgence p. Podzimka o odstranění závady ve slyšitelnosti místního rozhlasu
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v ulicích Jiráskova, B.Němcové. Tylova a Havlíčkova.
RM pověřuje pí. starostku k jednání
s firmou Bártek o dořešení funkčnosti místního rozhlasu v městysi
e) Bezpečný přechod Masarykova ( u hasičské zbrojnice) – objednávka na
vypracování projektové dokumentace
RM pověřuje pí. starostku k zajištění
RM souhlasí:
K bodu 2./17/2012
Dlužné nájemné za nebytové prostory v čp.80 pan XXX dluží 7667,- Kč a dále
35649,- Kč za spotřebované energie. Konečné jednání proběhne 1.8.2012.
Dlužné nájemné za nebytové prostory v čp.13 pan XXX dluží 8332,- Kč
Dlužné nájemné za veřejné prostranství po čp.48 pan XXX dluží 20672,- Kč
RM ukládá odpovědným pracovníkům dokončit jednání s dlužníky o uhrazení
výše uvedených částek nebo splátkových kalendářích do 31. 8.2012.
K bodu 3./17/2012
Smlouva o právu provést stavbu mezi Městysem Častolovice a SDSO „Orlice“
Kostelec nad Orlicí na “Cyklostezku Čestice-Častolovice-Kostelec nad Orlicí.
RM souhlasí
K bodu 5./17/2012
Žádost TJ Sokol Častolovice o proplacení:
- projektová dokumentace 49 000,- RM souhlasí za podmínky předložení kopie
faktury a dokladu o její uhrazení. Dále písemné stanovisko Stavebního úřadu
Kostelec nad Orlicí o platnosti projektové dokumentace.
- příspěvek pro oddíl Floren 3000,- Kč RM souhlasí
K bodu 7./17/2012
Žádost SUDOP Praha – dočasný zábor pozemků p.č.1302/3 k.ú. Častolovice
RM souhlasí za podmínky neomezení přístupu k rodinnému domu čp. 169 Na
Drahách a uložení kabelů co nejblíže tělesu ČD
K bodu 8./17/2012
Nabídka MAS Nad Orlicí – profil zadavatele veřejných zakázek
RM souhlasí

RM schvaluje:
K bodu 2./17/2012
Rozpočtové opatření č. 3/2012/RM.

RM nesouhlasí
K bodu 5./17/2012
Žádost TJ Sokol Častolovice o proplacení:
- pohádková cesta 1000,- Kč, RM nesouhlasí uvedená akce nebyla proplácena
zúčastněným spolkům.
K bodu 11./17/2012
Diskuse, různé
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b) Distribuce zásilek s obsahem hlasovacích lístků Českou poštou.
RM nesouhlasí

Trvá úkol:
-

-

dle bodu 7./12/2012 - rozhodnutí ve věci dodavatele údržby veřejného osvětlení
až po srovnání jednotlivých cenových položek
Trvá
dle bodu 12./15/2012 – pro starostku Mgr. Novohradskou, aby požádala p. Ing.
Ságnera o vyčíslení neinvestičních nákladů na dítě a následně bude v dané věci
rozhodnuto
Trvá
dle bodu 4./16/2012 - s uspořádáním mimořádného svozu elektro odpadu a
pověřuje pana Kunčara a pí Mgr.Novohradskou jednáním s firmami zajišťujícími
tyto služby.
Trvá

-

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

Jednání rady bylo ukončeno dne 16.7.2012 v 19:30 hod.
Dne 30.7.2012 zapsal F.Kunčar, místostarosta.
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