Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 4. března 2013
čj.: 34/2013

dne 4. března 2013

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. A. Podzimek, pí Z. Čestická, p. Václavík
Omluven: p. F. Kunčar
Hosté:

p. Procházka – hlavní pořadatel Rally Orlické hory
Mgr. Šrom – právní zástupce

Jednání zahájeno dne 4.3.2013 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./34/2013 - stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse,
informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 4./34/2013 - doporučení právního zástupce Mgr. Šroma ve věci
případného přihlášení ke škodě a pověřuje starostku prověřením povinnosti
stanovené §38 zákona o obcích a případného vymáhání škod na odboru kontroly a
dozoru MVČR
- dle bodu 6./34/2013 - žádost pí XXX, která bude projednána na RM 18.3.2013, až
po schůzce zainteresovaných zástupců Města Kostelec nad Orlicí a Městyse
Častolovice.
- dle bodu 12./34/2013 - uhrazení faktury za projednávání přestupků na MěÚ v
Kostelci nad Orlicí
- dle bodu 15./34/2013 - zápis ze Sociální a zdravotní komise č.2/2013 z 7.2.2013 a
kulturní komise z 5.2.2013
- dle bodu 16.1./34/2013 - výpověď nájemní smlouvy na byt v čp.55 pí XXX a
souhlasí s ukončením nájmu k 31.3.2013
- dle bodu 16.6./34/2013 - podněty Policie ČR DI ke špatnému značení v ulici
Štefánikova a pověřuje p. Kunčara vyřešením podnětů
- dle bodu 16./34/2013 - RM bere na vědomí informaci o softwaru Atlas, o jeho
zakoupení je ochotna jednat v případě, že by cenově i funkčně nahradil odebírání
Sbírky zákonů v listinné podobě.
- dle bodu 16.10./34/2013 - informaci o podání žádosti na MAS Nad Orlicí na nákup
multimediálního kiosku pro Muzeum Častolovicka, který by byl umístěn na vstupní
chodbě radnice
RM pověřuje:
- dle bodu 2./34/2013 - právního zástupce – advokáta Mgr. Šroma zasláním
písemné výpovědi z nájmu nebytových prostor (nájemní smlouvy z 3.7.2006) p.
XXX (čp.13) s výpovědní lhůtou 3 měsíce, napsáním upomínky a podáním žaloby
na pí XXX za nezaplacení místních poplatků za psa
- dle bodu 9./34/2013 - starostku prověřením typu navrhovaného osvětlení a
zjištěním skutečnosti, zda se jedná o solární systém, či nikoli
- dle bodu 10./34/2013 - starostku Mgr. Novohradskou listinnou (písemnou)
odpovědí p. XXX ve stejném duchu (znění) jako v emailové korespondenci
- dle bodu 16.1./34/2013 - referentku oslovením dalších zájemců o byt dle
vedeného dotazníku
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- dle bodu 16.5./34/2013 - místostarostu p. Kunčara dohledáním historického
majetku a pí starostku obnovením jednání s panem XXX na základě zákona č.
503/2012 Sb. s platností od 1.1.2013
- dle bodu 16.12./34/2013 - místostarostu pana Václavíka přípravou podkladů pro
výběrové řízení na dodavatele turistického a informačního značení v městysi
Častolovice
RM souhlasí:
- dle bodu 3./34/2013 – s uspořádáním akce Rally Orlické hory na místních
komunikacích v katastru městyse Častolovice za předem stanovených podmínek,
při dodržení navržených bezpečnostních opatření a po složení vratné kauce
3000,-Kč
- dle bodu 7./34/2013 - s Dodatkem č. 4 Smlouvy o odběru a likvidaci odpadu s
firmou Odeko Týniště nad Orlicí a pověřuje starostku podpisem
- dle bodu 11./34/2013 - s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč
KDM Hradec Králové na akci Čištění řeky Orlice a uděluje KDM souhlas k použití
znaku městyse na propagačních materiálech.
- dle bodu 14./34/2013 - na základě neúspěšného jednání s Charitou Broumov s
uzavřením smlouvy na sběr ošacení, obuvi atd. s firmou Dimatex. Kontejner na
tento materiál bude umístěn na Sokolské zahradě.
- dle bodu 16.2./34/2013 - s uhrazením členského příspěvku ve výši 33.040,-Kč
DSO Orlice (20,-Kč/osoba)
- dle bodu 16.4./34/2013 - z důvodu časové tísně, nutnosti podat žádost o dotaci
do 7.3.2013 a autorských práv na statický posudek se zadáním a proplacením
vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce stropu tělocvičny a rozšíření
PD pro stavební úpravy tělocvičny firmě PRUMHOR Šumperk do výše 18.150,Kč
- dle bodu 16.11./34/2013 - s oslovením stavebních firem na výběrové řízení
dodavatele opravy chodníků v ulici Štefánikova dle připraveného seznamu a
pověřuje místostarostu pana Kunčara přípravou podkladů pro VŘ
RM nesouhlasí:
- dle bodu 16.3./34/2013 - s dodatkem č.9, neboť jsou v tomto dokumentu ze
strany MěÚ Kostelec nad Orlicí vykazovány i služby, které běžně zajišťuje
pečovatelka městyse ( např. XXX – donáška obědů)
- dle bodu 16.8./34/2013 - se zakoupením produktu psí pisoár
RM dle bodu 5./34/2013 na základě výsledků výběrového řízení vybrala jako
dodavatele techniky pro údržbu veřejných ploch firmu Agroservis Záměl, která
předložila nejlepší cenovou nabídku, a pověřuje starostku Mgr. Novohradskou
podpisem smlouvy.
RM dle bodu 16./34/2013 na základě posouzení předložených nabídek na
Správce IT vybrala jako dodavatele této služby firmu ACT Dobruška, která
předložila nejpřijatelnější a nejkomplexnější nabídku na zabezpečení této
služby, internetu VDSL a technologie VOIP v poměru cena/nabízené služby a
nejkratší dobu reakce na vznik závady.
RM dle bodu 16.9./34/2013 podporuje celosvětový happening Hodina Země
2013, z důvodu možného rozladění a následných poruch veřejného osvětlení
není schopná přistoupit k aktivnímu zapojení do akce (vypnutí osvětlení), a
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proto pověřuje místostarostu p. Václavíka předáním informace o Hodině Země
veřejnosti a jejím zveřejněním na webových stránkách městyse.
RM dle bodu 13./34/2013 na základě souhlasného stanoviska stavební komise
nemá připomínek k navrhované stavbě pana XXX v ulici Mírová.
RM dle bodu 8./32/2013 schvaluje ceník služeb pečovatelské péče.
Trvá úkol, v řešení:
- 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 6./27/2012 - vzájemný zápis věcných břemen do katastru nemovitostí
(p. XXX, městys)
- dle bodu 19.4./32/2013 – pro místostarostu pana Václavíka příprava podkladů
pro vypsání 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, dořešením
platových podmínek a zveřejněním výběrového řízení – částečně splněno
(platové podmínky, kvalifikační a morální předpoklady dořešeny, mzda pracovníka
100,-Kč/hod., po dobu nemoci p. Mynaříka, chybí vypsání VŘ)
- dle bodu 8./33/2013 - rozhodnutí ve věci možného finančního daru MO ČZS a
s tím spojených podmínek na jednání ZM č.18
Jednání rady bylo ukončeno dne 4.3.2013 ve 21:30 hod.

Dne 4.3.2013 zapsal J.Václavík, místostarosta.
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