Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 5. listopadu 2012
čj.: 25/2012

dne 5. listopadu 2012

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. A. Podzimek, pí Z. Čestická, p. Václavík, p. F.
Kunčar
Omluven: 0
Hosté: 0
Jednání zahájeno dne 5.11.2012 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./25/2012 - stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 4./25/2012 - informaci o proběhlém školení na odpadové hospodářství a
kompostování
- dle bodu 8./25/2012 - informaci o prvním stání dne 20.11.2012 ve sporu se
SOVISem.
- dle bodu 9./25/2012 - informaci o nových dotačních titulech z MAS nad Orlicí
- dle bodu 10./25/2012 - informaci o závěrečném financování cyklostezky a
termínu její kolaudace dne 19.11.2012
- dle bodu 11./25/2012 - informaci o přípravě rozpočtu na rok 2013
- dle bodu 12./25/2012 - zápis ze Sociální a zdravotní komise
- dle bodu 13.3./25/2012 - informaci o proběhlém auditu hospodaření Městyse
Častolovice
- dle bodu 13.4./25/2012 - informaci o odvodu ze vstupného na akci Zahrada
východních Čech od MO ČZS Častolovice
RM pověřuje:
- dle bodu 13.5./20/2012 – starostku pí Mgr. Novohradskou zajištěním seznamu
firem, které budou v souvislosti s provedením statického posudku na tělocvičnu
osloveny
- dle bodu 4./25/2012 - místostarostu pana Kunčara jednáním s firmou EKOKOM
ohledně možnosti bezplatné zápůjčky sběrných nádob
- dle bodu 10./25/2012 - starostku pí Mgr. Novohradskou, aby si na DSO Orlice
vyžádala stavební deník se zaznamenanými vícepracemi, kopie nedodaných
faktur a technickou zprávu k projektové dokumentaci
- dle bodu 13.2./25/2012 – místostarostu pana Václavíka výběrem motivů a
přípravou podkladů pro novoročenku 2013
RM vybrala:
dle bodu 3./25/2012 - jako manažera projektu na zateplení ZŠ a MŠ Častolovice
firmu Irbos s.r.o., která předložila cenově nejvýhodnější nabídku. Smlouva bude
postoupena na jednání ZM.
RM stanovuje:
- dle bodu 7./25/2012 - termín veřejného jednání ZM Častolovice na středu
28.11.2012.
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dle bodu 12./25/2012 - na základě podkladů Sociální a zdravotní komise
následující pravidla poskytování sociálních služeb:
- občan si podá na ÚM písemnou žádost s uvedením požadované služby
- přílohou žádosti bude určení stupně nemohoucnosti lékařem a čestné prohlášení
o nepobírání příspěvku na péči (ani osobou blízkou)
- žádost bude postoupena k posouzení Sociální a zdravotní komisi a na základě
stanoviska komise RM rozhodne o přidělení služby.
- v naléhavých případech, které nesnesou odkladu, rozhodne starosta.
RM souhlasí:
- dle bodu 1./25/2012 - s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu určitou, a to od
5.11.2012 do 4.11.2013, výše měsíčního nájemného je ve stejné výši, byt bude
užívat i přítel. Rekonstrukci bytu provede nájemce na vlastní náklady. RM
souhlasí s přihlášením XXX k TP do čp. 55 ul. Masarykova
- dle bodu 2./25/2012 - s odložením platby nájemného za 4. čtvrtletí v nebytových
prostorách v čp.13 (pan XXX) do konce roku 2012
- dle bodu 5./25/2012 - s poskytnutím autobusu a uhrazením nákladů na PHM
AFK Častolovice na dětský zájezd do Čestlic
- dle bodu 6./25/2012 - s poskytnutím příspěvku 5.000,-Kč na projekt Zdravé oči
našich dětí.
- dle bodu 8./25/2012 - se smlouvou na prodej parcel v ulici Polnodvorská
s kanceláří SRK za stejných podmínek jako s M&M Reality.
- dle bodu 13./25/2012 - s úhradou neinvestičních výdajů za umístění dětí pana
XXX a pana XXX v MŠ Slemeno-Synkov za září až prosinec 2012 ve výši
2.904,-Kč
- dle bodu 13.1./25/2012 - se zapojením do charitativního projektu Sbírej toner a
s vytvořením sběrného místa na chodbě radnice
- dle bodu 13.5./25/2012 - s vyplacením finančních odměn předsedům komisí (ne
zastupitelé), a to předsedům komisí stavební, kulturní a životního prostředí a
bezpečnosti ve stejné výši jako v roce 2011, tedy 5000,-Kč, předsedkyni komise
sociální a zdravotní 3750,-Kč (ve funkci od 1.4.2012)
- dle bodu 13.6./25/2012 - s podpisem Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č.
7720517469 s Kooperativou pojišťovnou, a.s.
RM revokuje:
- dle bodu 8./25/201 - rozhodnutí ze dne 22.10.2012 uvedené v bodě 13.3./24/2012
a souhlasí s pokračováním ve smlouvě na prodej parcel v ul. Polnodvorská realitní
kanceláří M&M Reality.
Úkoly v řešení:
- dle bodu 3./24/2012 - podpis Smlouvy o dílo č. 7/2012 za předpokladu, že bude
upravena formulace bodu 5 a 9
- dle bodu 9./24/2012 - realizaci nákupu počítačových systému pro Úřad městyse
Častolovice (referentka pí Hojná)
- dle bodu bodu 13.1./24/2012 - přezkoumat odbornou firmou (např. Hascom OK
s.r.o.) oprávněnost provedení fakturovaných prací na aktualizaci software a
hardware v Místní knihovně Častolovice
- dle bodu 7./18/2012– pro starostku Mgr. Novohradskou uskutečnit další jednání
ve věci vyčištění věcných břemen a případné pozdější směny pozemků v k.ú.
Častolovice za Sedláčkovými
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-

dle bodu 21.1./19/2012 – pro místostarostu pana Václavíka přípravou přihlášky
do soutěže Obec přátelská rodině - v řešení
dle bodu 3./21/2012 – přepracovat návrh nové smlouvy s DPS Kostelec n.O.

Úkol trvá:
- dle bodu 13.5./20/2012 – provést sondy a nechat vypracovat statický posudek na
sokolovnu v prosinci 2012

Jednání rady bylo ukončeno dne 5.11.2012 ve 20:00 hod

Dne 5.11.2012 zapsal J.Václavík, místostarosta.
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