Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 13.8.2012
čj.: 18/2012

dne 13. srpna 2012

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. A. Podzimek, p. F. Kunčar, pí Z. Čestická, p.
Václavík
Hosté: Mgr. Bačíková
Jednání zahájeno dne 13.8.2012 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./18/2012 - stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
- dle bodu 5./18/2012 - odpověď právního zástupce firmy Pro Consulting pana
JUDr. Kocourka a postupuje ji k řešení ZM
- dle bodu 7./18/2012 - zprávu o jednání se SHR p. Macháněm
- dle bodu 8./18/2012 – informaci starostky o stanovení počtu členů volební
komise pro nadcházející krajské volby
- dle bodu 11./18/2012 - informaci o možnostech a podmínkách dotačních titulů
na nákup techniky
- dle bodu 13./18/2012
- informaci o plánované rekonstrukci železničního
přejezdu u zastávky a nemá ke stavbě námitek
- dle bodu 13.2./18/2012 - informaci o dlouhodobém zatékání vody z terasy nad
hlavním vchodem do budovy ZŠ a bude problém v budoucnu, dle finančních
možností městyse, řešit.

RM pověřuje:
- dle bodu 6./17/2012 - místostarostu p. Václavíka prověřením vybavení a kvality
používaných počítačových systémů na ÚM Častolovice
- dle bodu 3./18/2012 - referentku pí Hojnou, aby postupně překontrolovala
všechny platné nájemní smlouvy a po konzultaci s právníkem provedla přípravu
nových smluv, případně jejich doplnění a odstranění závad (na jednotné znění)
- dle bodu 7./18/2012 - starostku Mgr. Novohradskou dalším jednáním ve věci
vyčištění věcných břemen a případné pozdější směny pozemků v k.ú. Častolovice
za Sedláčkovými
- dle bodu 8./18/2012 – místostarostu pana Václavíka zadáním výroby a nákupem
dřevěných desek, které budou v době voleb sloužit mezi stojany v Muzeu
Častolovicka jako zapisovací stolky ( nejlépe ze stejné dýhy co skříňky)
- dle 13.1./18/2012 - starostku Mgr. Novohradskou prověřením některých
ustanovení návrhu nájemní smlouvy na zázemí tenisových kurtů s TJ Sokol
Častolovice (typ a způsob vytápění, případný pronájem zařízení třetí osobě,
přechod do vlastnictví městyse, poplatek za energie) a zajištěním stavební
dokumentace k nahlédnutí všem členům RM.
- dle bodu 13.2./18/2012 - starostku Mgr. Novohradskou objednáním měření
přítomnosti škodlivých látek v budově ZŠ a jednáním s příslušnými institucemi.
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RM souhlasí:
- dle bodu 4./18/2012 - s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1000,-Kč pí
XXX na rekondiční pobyt v Jánských Lázních.
- dle bodu 10./18/2012
- z důvodu lepší technické a informační podpory se
zřízením profilu zadavatele u MAS Nad Orlicí a pověřuje starostku pokračováním
jednání v této věci
RM nesouhlasí:
- dle bodu 6./18/2012 - se zakoupením počítačového produktu Příručka pro
výběrová řízení malého rozsahu
RM stanovuje:
- dle bodu 9./18/2012 - termín příštího jednání ZM na čtvrtek 13.9.2012.
Trvá úkol:
- dle bodu 2./17/2012 - dokončit jednání s dlužníky o uhrazení výše uvedených
částek nebo splátkových kalendářích do 31. 8.2012 (odpovědní pracovníci)
- dle bodu 7./12/2012 - rozhodnutí ve věci dodavatele údržby veřejného osvětlení
až po srovnání jednotlivých cenových položek
- 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.

Jednání rady bylo ukončeno dne 13.8.2012 v 19:30 hod.
Dne 13.8.2012 zapsal J.Václavík, místostarosta.
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