Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 8. dubna 2013
čj.: 36/2013

dne 8. dubna 2013

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. F. Kunčar, pí Z. Čestická, p. Václavík, p. A.
Podzimek
Omluven: 0
Hosté:
- zaměstnanci kuchyně a školní jídelny: pí X, pí X, pí X, pí X, pí X
- vedení školy: pí Mgr. Bc. X, Mgr. X
- zástupci firmy Scolarest : p. X, Mgr. X, pí X
- zástupce firmy ACT CZ Dobruška p. X
Jednání zahájeno dne 8.4.2013 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./36/2013 :
- stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 13./35/2013 - vyjádření správce hřbitova pana X ke změnám
Provozního řádu hřbitova, který upozornil na provozní řády okolních obcí, kde je
stanovena jiná (kratší) otevírací doba, na nebezpečí úrazu starších obyvatel
v pozdější době, hrozbu vandalství a krádeží.
- dle bodu 4./36/2013 - informaci a návrhy řešení na zlepšení kvality IT technologií
a VOIPU na ÚM Častolovice a v knihovně. Konečné rozhodnutí v dané věci
odkládá na příští jednání RM.
- dle bodu 12./36/2013 - informaci o škodě vzniklé na veřejném osvětlení a
chodníku v ulici Masarykova
- dle bodu 13./36/2013 - informaci o připravovaných pozemkových úpravách a
pověřuje starostku Mgr. Novohradskou zajistit kandidáty do Sboru zástupců
- dle bodu 16./36/2013 - Závěrečný účet městyse za rok 2012 a postupuje ho
k odsouhlasení na jednání ZM
- dle bodu 20./36/2013 - informaci o schůzce se znalcem a instalací krytů šachet
na cyklostezce
- dle bodu 22./36/2013 - zápis ze Sociální a zdravotní komise dne 4.4.2013
- dle bodu 23.4./36/2013 - informaci o vypsání zápisu do MŠ Častolovice dne
22.5.2013
RM pověřuje:
- dle bodu 3./36/2013 - starostku Mgr. Novohradskou zjištěním informace, kdo je
oprávněn rozhodnout o změně stravovacího systému
- dle bodu 9./36/2013 - místostarostu p. Kunčara oslovením firem Vekra, Sulko,
Stavona, Kobla, Macek, Grotex, K-plasty ve věci podání nabídky na výměnu oken
v čp. 55
- dle bodu 12./36/2013 - starostku Mgr. Novohradskou zahájením jednání
s makléřem panem X ve věci nově vzniklé škodní události v ulici Masarykova
(dopravní nehoda OA) a prověření stavu škodní události – požár na ÚM
Častolovice
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dle bodu 14./36/2013 - starostku Mgr. Novohradskou oslovením p. Plíštila, p.
Tomka, p. Podsedníka ve věci realizátora zadávacího řízení na akci zateplení
sokolovny
dle bodu 14./36/2013 - starostku Mgr. Novohradskou oslovením pana Ing.
Mádlíka ve věci vypracování průkazu energetické náročnosti sokolovny
dle bodu 23.3./36/2013 - starostku oslovením Sociální a zdravotní komise ve věci
nového zástupce komunity č.2
dle bodu 23.6./36/2013 - místostarostu pana Václavíka, aby s hasiči projednal
uvolnění místa v obecní garáži pro uložení nově pořízené sekačky na trávu a
sběracího zařízení
dle bodu 23.7./36/2013 - starostku Mgr. Novohradskou vrácením faktury
vystavené na AFK Častolovice za opravu rozvodné desky zpět fotbalovému
oddílu. AFK Častolovice si po doložení dokladu o zaplacení následně může
požádat o vyplacení mimořádného finančního příspěvku.

RM souhlasí:
- dle bodu 15./35/2013 - RM souhlasí s přidělením volného bytu v čp.55 v ulici
Masarykova pí X na dobu 1 roku za stejných podmínek a stejné výše nájmu jako
u předchozího nájemce
- dle bodu 6./36/2013 - s odkoupením Modem 3G zóna za 2.977,-Kč, který zlepšil
kvalitu mobilního signálu společnosti Vodafone v budově radnice
- dle bodu 7./36/2013 - s Trojstrannou smlouvou na akci Bezpečný přechod a
pověřuje starostku podpisem
- dle bodu 8./36/2013 - naposledy s prodloužením splatnosti nájemného za měsíc
březen 2013 ve výši 590,-Kč za byt p. X v čp.55 do 16.4.2013.
- dle bodu 10./36/2013 - s poskytnutím finančního příspěvku na činnost ve výši
3.000,-Kč Asociaci sportu pro všechny
- dle bodu 14./36/2013 - na základě výsledků výběrového řízení RM se zadáním
realizační dokumentace na zateplení sokolovny firmě Ing. Karel Vrbický, Holice,
která ze čtyř oslovených ( Kvarta Choceň, Ing. X, X, Pinko Rychnov n.Kn.)
předložila nejnižší nabídku
- dle bodu 19./36/2013 - s prominutím poplatků za pronájem sálu a ze vstupného
na akci Harmonikáři
- dle bodu 23./36/2013 - s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.000,-Kč
Euroregionu Glacensis na cyklobusy
- dle bodu 23.1./36/2013 - s pořízením skladovacích skříní do archivu v ceně do
25.000,-Kč
- dle bodu 23.2./36/2013 - s vystavením dárkového poukazu ve výši 500,-Kč pí X
za aktivní podporu společenského a kulturního dění v městysu
- dle bodu 23.5./36/2013 - na základě výsledků výběrového řízení se zadáním
opravy zdi (žulového tarasu) před ZŠ Častolovice firmě Racio, která předložila
cenově nejnižší nabídku (195.959,-Kč) a nejdelší záruku
- dle bodu 23.5./36/2013 - na základě výsledků výběrového řízení se zadáním
opravy fasády obytného domu čp.55 v ulici Masarykova v Častolovicích firmě
Racio, která předložila cenově nejnižší nabídku (133.413,-Kč) a nejdelší záruku
RM dle bodu 2./36/2013 schvaluje rozpočtové opatření č.1/RM/2013.
RM nesouhlasí:
- dle bodu 11./36/2013 - nesouhlasí se zařazením do placeného seznamu čísel
mobilních telefonů
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dle bodu 15./36/2013 - s návrhem Ing. X na sepsání smlouvy o budoucí smlouvě
směnné
dle bodu 18./36/2013 - z důvodu vysoké pořizovací ceny s nabídkou na
propagační film o Častolovicích
dle bodu 21./36/2013 - z důvodu vysoké finanční zátěže pro rozpočet městyse
s realizací pojištění mylných rozhodnutí ( radních, zastupitelů atd.).
dle bodu 23.2./36/2013 - poměrem hlasů 4:1 s návrhem pana Václavíka na
založení tradice udělování ocenění osobám, které se význačným způsobem
v daném roce podílely na propagaci městyse v kultuře, sportu, tělovýchově apod.

RM vybrala:
- dle bodu 5./36/2013 - na základě výsledků výběrového řízení na pozici
externího pracovníka místního hospodářství p. X, který má nejlepší kvalifikační a
odborné předpoklady. Práce budou vykonávány nepravidelně (dle potřeby) na
základě dohody o provedení práce.
RM revokuje:
- dle bodu 3./35/2013 – rozhodnutí ve věci posouzení smluv o přidělení bytů
v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí občanům městyse a
z důvodu finančních úspor pověřuje starostku Mgr. Novohradskou oslovením
nejprve bezplatné právní poradny SMO ČR, v případě neúspěchu pak JUDr.
Brychtovou.
RM stanovila:
- dle bodu 3./36/2013 - zkušební lhůtu v délce 7 měsíců ( do konce října 2013), ve
které se současné osazenstvo kuchyně a školní jídelny pokusí zlepšit kvalitu
pokrmů, výživovou hodnotu připravovaných jídel, skladbu jídelníčku, systém a
dělbu práce v kuchyni (jídelně) a přejde na moderní způsob stravování s výběrem
ze dvou jídel. V případě, že se stávajícím zaměstnancům kuchyně a školní jídelny
nepodaří přejít na nový systém stravování a nedojde k výraznému zlepšení, bude
na podzim roku 2013 vypsáno výběrové řízení na nového provozovatele tohoto
zařízení s nástupem od 1.1.2014.
- dle bodu 17./36/2013 - předběžný termín a program jednání ZM - středa 15.
května 2013.

RM rozšiřuje:
- dle bodu 3./35/2013 - pravidla pro poskytnutí terénní pečovatelské péče stanovená
dne 18.3.2013 o dva body:
e) Sociální a zdravotní komise posoudí předložené materiály a vydá doporučující
nebo zamítavé stanovisko
f) Konečné rozhodnutí ve věci poskytnutí péče bude mít RM
Trvá úkol, v řešení:
-

-

dle bodu 8./35/2013 - zrušení finanční nabídky MO ČZS Častolovice a pověřuje
starostku Mgr. Novohradskou zasláním odpovědi – odpověď není připravena,
v řešení
dle bodu 9./35/2013 - starostku Mgr. Novohradskou jednáním a přípravou
smlouvy o propagaci a nabídce pozemků po bývalém čp. 48 a 47
dle bodu 17.2./35/2013 - starostku Mgr. Novohradskou prověřením nabídky firmy
Cyrus na pořízení nádob na odpady
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dle bodu 17.6./35/2013 - místostarostu pana Kunčara prověřením možnosti
umístění doplňkové tabulky (V době od 20:00 do 06:00 hodin povoleno parkování
osob bez ZTP) na vyhrazené parkoviště U Konopáče
dle bodu 9./34/2013 - starostku prověřením typu navrhovaného osvětlení a
zjištěním skutečnosti, zda se jedná o solární systém, či nikoli
dle bodu 16.12./34/2013 - místostarostu pana Václavíka přípravou podkladů pro
výběrové řízení na dodavatele turistického a informačního značení v městysi
Častolovice - podklady jsou postupně připravovány, v řešení
dle bodu 6./27/2012 - vzájemný zápis věcných břemen do katastru nemovitostí
(p. X, městys) – probíhá v závislosti na klimatických podmínkách, v řešení

Jednání rady bylo ukončeno dne 8.4.2013 ve 22:30 hod.
Dne 8.4.2013 zapsal J.Václavík, místostarosta.
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