Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 7. ledna 2013

čj.: 30/2013

dne 7. ledna 2013

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. A. Podzimek, pí Z. Čestická, p. Václavík, p. F.
Kunčar
Omluven: 0
Hosté: p. M. Bělka
Jednání zahájeno dne 7.1.2013 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./30/2013 - stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 14./30/2013 - zápisy z KV 11.12.2012, z FV 11.12.2012, Sociální a
zdravotní komise 6.12.2012 a 3.1.2013 a kulturní komise
- dle bodu 15.1./30/2013 – termín Zápisu žáků do ZŠ a MŠ Častolovice dne
15.1.2013
- dle bodu 15.5./30/2013 - zprávu místostarosty pana J. Václavíka k šetření
poškození vozidla MULTICAR
RM projednala:
- dle bodu 5./30/2013 - stížnost pana XXX, oprava poškozeného okapového svodu
a obložení bude řešena po dohodě
- dle bodu 15.4./30/2013 - několik ústních připomínek spoluobčanů k práci a
chování referentky pí B. Hojné, bere je na vědomí a bude práci a chování zmiňované
úřednice věnovat zvýšenou pozornost
RM pověřuje:
- dle bodu 3./30/2013 - starostku Mgr. Novohradskou, aby kontaktovala
insolvenčního správce a právníka ve věci dořešení dluhu p. XXX
- dle bodu 4./30/2013 - starostku Mgr. Novohradskou a místostarostu pana
Václavíka, aby zjistili podrobnosti k energetickým štítkům a průkazům energetické
náročnosti budovy
- dle bodu 8./30/2013 - starostku Mgr. Novohradskou kontaktováním firmy Becker
Sport ohledně bezplatného poradenství typu podlahy v tělocvičně
- dle bodu 10./30/2013 – místostarostu p. Kunčara a pana Podzimka prověřením
stavu elektroměrů v čp.47 po vystěhování p. XXX a pí XXX, doporučuje zachování
odběrného místa, snížení sazby a jeho převedení na městys
RM souhlasí:
- dle bodu 6./27/2012 - s objednáním geometrického zaměření a se zřízením
věcných břemen pouze na části pozemků městyse Častolovice a p. XXX. Úkolem
objednání geometrického zaměření pověřuje místostarostu pana Kunčara
- dle bodu 2./30/2013 - díky nepředvídatelným okolnostem a písemnému příslibu p.
XXX s prodloužením splátek nájmu za čp.13 IV. čtvrtletí roku 2012 a I. čtvrtletí
r.2013 do 21.1.2013
- dle bodu 3./30/2013 - po projednání s panem XXX a na základě jeho příslibu
s vyklizením pozemku po čp.48 do 30.1.2013

1

- dle bodu 6./30/2013
- poměrem hlasů 3:2 s dopracováním projektové
dokumentace pro zadání veřejné zakázky na zateplení ZŠ a MŠ dle vyhlášky
č.230/2012 Sb. ze dne 23.6.2012 s účinností od 1.9.2012 firmou IRBOS za
27.000,-CZK bez DPH (32.670,-CZK s DPH)
- dle bodu 7./30/2013 - s poskytnutím finančního daru ve výši 3000,-Kč Sdružení
Maturitas Žamberk, které zastupuje pěvecký sbor Corale
- dle bodu 9./30/2013 - s Dohodou o ukončení nájmu bytu v čp.47 ke dni
31.12.2012 a s předáním byt. prostor ke dni 10.1.2013
- dle bodu 10./30/2013 – s Dohodou o ukončení nájmu nebyt. prostor v čp. 47 ke
dni 31.12.2012 a s předáním nebyt. prostoru ke dni 10.1.2013
- dle bodu 12./30/2013 - s přihlášením p. XXX, k přechodnému pobytu na území
ČR Cizineckou policií Hradec Králové na adresu Častolovice, Masarykova 55
- dle bodu 13./30/2013 - s udělením finanční odměny ředitelce ZŠ a MŠ
Častolovice ve výši 10.000,-CZK
- dle bodu 15.2./30/2013 - na základě ustanovení zákona č.501/2012 Sb. a
požadavku pro získání dotace Bezpečný přechod se zřízením bankovního účtu u
ČNB a pověřuje starostku Mgr. Novohradskou jeho založením
RM dle bodu 11./30/2013 jmenuje od 1.1.2013 nového kronikáře (kronikářku) sl. Ivu Morávkovou a stanovuje odměnu kronikářce ve výši 1000,-CZK měsíčně.
V případě ukončení spolupráce bude kronikářce vyplacena pouze poměrná
část.
RM schvaluje
- dle bodu 15./30/2013 - Směrnici č.1/2013 o poskytování finančních náhrad
RM dle bodu 7./30/2013 přijímá věcný dar od pana J. Fabiána 2 ks akumulátoru
na autobus v ceně 10.000,-CZK.
RM uděluje dle bodu 15.3./30/2013 limitovaný souhlas ZŠ a MŠ Častolovice
k nákupu vybavení školy bez výběrového řízení jen na základě poptávky do
výše 500.000,-Kč pro školní rok 2012/2013.
RM stanovuje:
- dle bodu 10./29/2012 - následující podmínky pro zveřejnění nabídky bezúplatné
výpůjčky pozemků v majetku městyse za bytovým domem U Konopáče:
- se zájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu 10 let
- zájemce zkulturní a upraví pronajatý pozemek na své náklady
- pronajatý pozemek je možno využít pouze ke zřízení zahrádky
- v případě více zájemců je možné po dohodě s vedením městyse pozemek
rozdělit na více částí
Trvá úkol:
- dle bodu 13./29/2012 - pověření předsedkyně FV pí Čestické rozesláním
informace o dotacích na místní spolky a sdružení
- dle bodu 8./29/2012 – pro místostarostu pana Kunčara prověření pozemků,
kterých se týká možný přechod věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
- dle bodu 3./27/2012 - přepracovat smlouvu se SRK v podobném duchu, jako je
znění smlouvy s M&M reality
Úkol v řešení:
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-

dle bodu 6./27/2012 - vzájemný zápis věcných břemen do katastru nemovitostí
(p. XXX, městys)
dle bodu 15.5./26/2012 - namátkové kontroly parkování osoby se ZTP na
vyhrazeném parkovišti U Konopáče a v případě zjištění závad učinění příslušných
kroků směřujících k nápravě věci či ukončení výjimky z parkování

Jednání rady bylo ukončeno dne 7.1.2013 ve 20:30 hod

Dne 7.1.2013 zapsal J.Václavík, místostarosta.

……………………………
místostarosta

………………………………
místostarosta

……………………….. …
starostka
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