Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 21. ledna 2013
čj.: 31/2013

dne 21. ledna 2013

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. A. Podzimek, pí Z. Čestická, p. Václavík, p. F.
Kunčar
Omluven: 0
Hosté: zástupci výboru MO ČZS ( p. Helmich, p. Jedlinský, p. Izák)

Jednání zahájeno dne 21.1.2013 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./31/2013 - stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 3./31/2013 - návrh spolupráce s MO ČZS
- dle bodu 5./31/2013 - výsledek šetření v sokolovně a statický posudek
- dle bodu 14./31/2013 - informaci o rezignaci předsedy Kontrolního výboru pana
Ing. J. Nováka a postupuje rozhodnutí o obsazení funkce ZM
- dle bodu 21./31/2013 - zápisy z FV dne 8.1.2013 a 15.1.2013
- dle bodu 22.3./31/2013 - informaci z Valné hromady TJ Sokol Častolovice
- dle bodu 22.5./31/2013 - informaci o soudní žalobě na ZŠ a MŠ Častolovice,
kterou podala pí XXX
RM pověřuje:
- dle bodu 3./31/2013 - starostku Mgr. Novohradskou oslovením členské základny
MO ČZS ve věci zvážení poskytnutí finančního příspěvku na opravu sokolovny
- dle bodu 4./31/2013 - referentku pí Hojnou vyzváním nájemníka v čp.13
k potvrzení využití objektu čp.13 nebo ukončení nájemního vztahu dohodou
- dle bodu 12./31/2013 - starostku Mgr. Novohradskou jednáním ohledně neplnění
smluvního vztahu s firmou RWE a získání evidence zařízení ve vlastnictví RWE
v k.ú. Častolovice
- dle bodu 21./31/2013 - starostku Mgr. Novohradskou prověřením placení úhrady
za pobyt v DPS Kostelec n. Orl. a možnosti případného vypovězení smlouvy
s neplatiči
- dle bodu 22./31/2013 - referentku pí Hojnou písemným vyrozuměním
(upozorněním) majitele psa pana XXX
- dle bodu 22.2./31/2013 - starostku Mgr. Novohradskou vyžádáním návrhu
makléřské smlouvy
RM souhlasí:
- dle bodu 3/31/RM – pro pořádání výstav ČZS se stejnými pravidly jako v r. 2012
- dle bodu 7./31/2012 - s pořízením 2 ks mobilních telefonů Nokia C2-01
obsahujících síť G3, které vyřeší problémy v pokrytí signálem v budově ÚM
Častolovice
- dle bodu 9./31/2013 - s proplacením faktury číslo 9104000095 ve výši 12.508,-Kč
za úkony Pečovatelské služby v Kostelci nad Orlicí
- dle bodu 10./31/2013 - s opravou dvou poškozených žíněnek ve výši 2.500,-Kč
(1.250,-Kč/ks)
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dle bodu 11./31/2013 - s pořízením informačního systému Záchranný kruh za
cenu 1.000,-Kč/rok a pověřuje místostarostu pana Václavíka spuštěním systému
na internetových stránkách městyse
dle bodu 15./31/2013 - na základě písemné žádosti pana XXX z čp.55 vzhledem
k jeho tíživé finanční situaci s odložením platby za vodné a stočné IV.Q 2012 ve
výši 639,- Kč do termínu 16.2.2013.
dle bodu 18./31/2013 - s mimořádným členským příspěvkem pro rok 2013 MAS
Nad Orlicí ve výši odpovídající 20,-Kč/obyvatele městyse z důvodu zpracování
Integrované strategie rozvoje
dle bodu 20./31/2013 - s prominutím poplatku ze vstupného a nájemného pro
SRPDŠ Častolovice na akci Ples SRPDŠ a Dětský karneval dne 2. a 3.2.2013
dle bodu 22.1./31/2013 - s pořízením CD Zákony ČR za 500,-Kč/rok
dle bodu 22.4./31/2013 - s pořízením nových vizitek 250 ks za 75,-Kč

RM nesouhlasí:
- dle bodu 9./31/2013 - s podpisem dodatku smlouvy za úkony Pečovatelské
služby v Kostelci nad Orlicí a požaduje jeho přepracování
- dle bodu 13./31/2013 - s pořízením bezdrátového hlasovacího systému (nabídka
viz. příloha zápisu)
- dle bodu 16./31/2013 - s úhradou vymalování prostorů v objektu budovy čp.55 a
namontováním prahů u vchodových dveří, neboť městys nemá s pí XXX žádným
smluvní vztah. Upozornění: Vzhledem k instalaci plynového topidla a potřebné
výměně vzduchu uvnitř místnosti, může být instalace prahu i životu nebezpečná
- dle bodu 17./31/2013 - s prodloužením nájemního vztahu pí XXX do 12.1.2013
vzhledem k tomu, že byl nájemní vztah po dohodě obou stran dne 31.12.2012 již
ukončen
- dle bodu 19./31/2013 - se zapojením do akce Bezpečně na silnici (nabídka viz.
příloha zápisu)
RM schvaluje
- dle bodu 2./31/2013 - Rozpočtové opatření číslo 10/RM/2012
- dle bodu 8./31/2013 - navýšení nájemného za nebytové prostory v majetku
městyse o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu
spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2012 proti průměru 12 měsíců roku 2011,
která činila v ČR 3,3 %. Z důvodu špatného stavu nemovitostí se do 31.12.2013
nebude míra inflace připočítávat k nájmu za nebytové prostory v čp.13 a čp.47.

RM stanovuje:
- dle bodu 6./31/2013 - termín pracovního jednání ZM na 30.1.2012 a návrh
programu veřejného jednání ZM, jehož termín bude upřesněn
RM revokuje:
- dle bodu 15.5./26/2012 - rozhodnutí RM ze dne 3. května 2010 uvedené
v zápise čj. 76/10/RM a ruší výjimku pro paní XXX na zřízení dvou vyhrazených
parkovacích stání ZTP pro osobní automobil DAEWOO registrační značky 3H9
0756 v lokalitě U Konopáče. Na základě četných připomínek obyvatel městyse a
namátkovými kontrolami parkování ve dnech 5.1.2013 v 8:58 h, 9.1.2013 v 10:53
h, 20.1.2013 19:00 h bylo na místě samém zjištěno a zadokumentováno, že
vozidlo DAEWOO registrační značky 3H9 0756 trvale parkuje mimo vyhrazené
stání a v konečném důsledku blokuje 3 parkovací místa. Vymezení parkoviště pro
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osoby ZTP bude z rozhodnutí RM ponecháno, dojde pouze k odstranění
doplňkové tabulky s RZ.
Trvá úkol, v řešení:
- dle bodu 8./30/2013 - starostku Mgr. Novohradskou kontaktováním firmy Becker
Sport ohledně bezplatného poradenství typu podlahy v tělocvičně
- dle bodu 15.2./30/2013 - zřízení bankovního účtu u ČNB a pověření starostky
Mgr. Novohradské jeho založením – v řešení
- dle bodu 10./29/2012 - nabídka bezúplatné výpůjčky (prodeje) pozemků
v majetku městyse za bytovým domem U Konopáče
- dle bodu 8./29/2012 – úkol 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 – v řešení
- dle bodu 6./27/2012 - vzájemný zápis věcných břemen do katastru nemovitostí
(p. XXX, městys)
Jednání rady bylo ukončeno dne 21.1.2013 ve 21:30 hod.

Dne 21.1.2013 zapsal J.Václavík, místostarosta.

……………………………
místostarosta

………………………………
místostarosta

……………………….. …
starostka
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