Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 4. února 2013

čj.: 32/2013

dne 4. února 2013

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. A. Podzimek, pí Z. Čestická, p. Václavík, p. F.
Kunčar
Omluven: 0
Hosté: p. XXX - jednatel společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o.
Jednání zahájeno dne 4.2.2013 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./32/2013 - stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 10./32/2013 - vyjádření ředitelky ZŠ a MŠ Častolovice k anonymní
stížnosti, po dohodě s vedením školy obdrží rodiče dotazník k celkovému klimatu
školy a ve škole proběhne schůzka mezi zástupci zřizovatele, pedagogů a rodičů.
- dle bodu 11./32/2013 - informaci o provedené výměně soumrakových spínačů
- dle bodu 14./32/2013 - informaci o rozsudku čj. 10T42/2012-1460 v případě
bývalé pí starostky Mgr. Bělkové. Městys Častolovice figuruje ve sporu jako
strana poškozená, nikoli žalující a nemá v této soudní kauze právního zástupce.
Rozhodnutí ve věci případného přihlášení ke škodě (350.000,-Kč) RM postupuje
ZM.
- dle bodu 15./32/2013 - informaci z jednání starostů ORP, které se týkalo
zejména této problematiky: veřejný opatrovník, situace v Oblastní nemocnici RK,
náhrady za užití komunikací, kontrola vodohospodářské infrastruktury, účty u
ČNB, pečovatelská služba, nakládání s odpady.
- dle bodu 16./32/2013 - nabídku dotací z PRV
- dle bodu 17./32/2013 - informaci pí starostky Mgr. Novohradské ze školení
veřejnoprávní kontroly
- dle bodu 19.3./32/2013 - stížnost pí XXX k plánované regulaci spojů a postupuje
ji organizátorovi regionální dopravy
- dle bodu 19.6./32/2013 - na vědomí informaci starostky Mgr. Novohradské
týkající se aktuálního majetkového stavu pozemků u cyklostezky
RM pověřuje:
- dle bodu 2./32/2013 - referentku pí Hojnou vypracováním návrhu smlouvy o
ukončení nájmu nebytových prostor dohodou v čp.13 k 31.1.2013
- dle bodu 8./32/2013 - pověřuje starostku pí Mgr. Novohradskou konzultovat
žádost pana XXX se specialistou na poskytování pečovatelské péče KÚ p. Mgr.
Zemanem a následně dotyčnému odpovědět v souladu s požadavky zákona
č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím
- dle bodu 12./32/2013 - starostku pí Mgr. Novohradskou kontaktováním
Ministerstva průmyslu a zjištěním podrobných informací k průkazům energetické
náročnosti budov
- dle bodu 13./32/2013 - starostku pí Mgr. Novohradskou jednáním s Diakónií
Broumov ohledně instalace kontejneru na obuv a textil pro charitativní účely
RM souhlasí:
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dle bodu 3./32/2013 - s podporou akce Vlajka pro Tibet jako výrazu nesouhlasu
s potlačováním lidských práv
dle bodu 5./32/2013 - s proplacením přeinstalování software v Místní knihovně
Častolovice za podmínky, že městys, coby vlastník hardware a software, obdrží
příslušné instalační klíče a přístupová hesla
dle bodu 5./32/2013 - s vypsáním výběrového řízení na Správce IT pro Městys
Častolovice - stanovení paušálního poplatku za správu a údržbu počítačů na
úřadě městyse a v místní knihovně a pověřuje místostarostu pana Václavíka
přípravou podkladů
dle bodu 6./32/2013 - s uskutečněním poptávky na dodavatele internetu pro
Místní knihovnu Častolovice a Městys Častolovice a pověřuje starostku její
realizací
s poskytováním internetu veřejnosti i nadále bez úplaty.
dle bodu 11./32/2013 - poměrem hlasů 4:1 s provedením bezplatné analýzy
stavu veřejného osvětlení a bezdrátového rozhlasu firmou Energomontáže
Votroubek s.r.o. a po vyhodnocení nabídek přistoupí k případnému doplnění
zařízení a k nutným opravám
dle bodu 13./32/2013 - s instalací kontejneru firmy Revenge a.s. v Městysi
Častolovice, pověřuje místostarostu Václavíka zveřejněním informace o
kontejneru a následném nakládání s odpadem na internetové stránky městyse a
starostku pí Mgr. Novohradskou podpisem smlouvy.
dle bodu 19.1./32/2013 - s prodejem 2 ks nevyužívaných kovových kontejnerů za
nabídkovou cenu 7.430,-Kč bez DPH / 1 ks panu XXX
dle bodu 19.2./32/2013 - s prominutím poplatků za pronájem sálu a ze vstupného
pro AFK Častolovice na akci Ples AFK dne 18.1.2013
dle bodu 19.4./32/2013 - s vypsáním výběrového řízení na post 1 až 2
pracovníků místního hospodářství, kteří by na základě dohody o provedení práce
pro městys zajišťovali kvalifikovanou obsluhu vozového parku a komunální
techniky. Podmínky: ŘP skupiny B, praxe (min. 1,5 roku), odpovědnost a
samostatnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost. Výhodou je ŘP skupiny C, ŘP
na autobus, profesní průkaz, absolvování kurzu obsluhovatelů jednomužných
motorových pil.

RM nesouhlasí:
- dle bodu 4./32/2013 - vzhledem k nereálným podmínkám a vysokým nákladům
s umístěním bankomatu společnosti Pharro v Častolovicích
- dle bodu 9./32/2013 - s udělením mimořádných odměn členům volební komise,
neboť nemá pro vyplácení odměn legální podklad, tato problematika nespadá do
samostatné působnosti obcí a financují ji centrální úřady
- dle bodu 19.5./32/2013 - s ohledem na nízký počet respondentů ankety Klid, hluk
a nevýrazný rozdíl mezi příznivci a odpůrci s omezením hluku obecně závaznou
vyhláškou
RM stanovuje:
- dle bodu 19./32/2013 - termín a program veřejného jednání ZM ve čtvrtek dne
21.2.2013 od 18:00 hodin v Hudečkově galerii
RM odkládá:
- dle bodu 7./32/2013 - řešení problematiky pořízení záložního zdroje pro Místní
knihovnu Častolovice na příští jednání. Zálohování dat knihovny a městyse
doporučuje RM řešit ve spolupráci s výhercem výběrového řízení na Správce IT
pro městys Častolovice.
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Trvá úkol, v řešení:
- dle bodu 12./31/2013 - starostku Mgr. Novohradskou jednáním ohledně
nenaplnění smluvního vztahu s firmou RWE v roce 2007 a získání evidence
zařízení ve vlastnictví RWE v k.ú. Častolovice
- dle bodu 22.2./31/2013 - starostku Mgr. Novohradskou vyžádáním návrhu
makléřské smlouvy
- dle bodu 15.2./30/2013 - zřízení bankovního účtu u ČNB a pověření starostky
Mgr. Novohradské jeho založením
- dle bodu 8./29/2012 – úkol pro místostarostu pana Kunčara a nově i pana
Václavíka - 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
- dle bodu 6./27/2012 - vzájemný zápis věcných břemen do katastru nemovitostí
(p. Faltys, městys)
Jednání rady bylo ukončeno dne 4.2.2013 ve 20:00 hod.

Dne 4.2.2013 zapsal J.Václavík, místostarosta.
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