Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 22. dubna 2013
čj.: 38/2013

dne 22. dubna 2013

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. F. Kunčar, pí Z. Čestická, p. Václavík, p. A.
Podzimek
Omluven: 0
Hosté: pí XXX
Jednání zahájeno dne 22.4.2013 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./38/2013 :
- stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 5./38/2013 - vyúčtování vstupenek ČZS z akce Velikonoce svátky jara
- dle bodu 11./38/2013 - informaci ze soudního jednání s pí XXX a rozhodnutí o
případném smíru postupuje na jednání ZM
- dle bodu 12./38/2013 - informaci o pokračování soudního sporu s firmou Sovis, o
předvolání k soudu na den 27.5.2013 a o schůzce s JUDr. Motejzíkovou 7.5.2013
- dle bodu 14./38/2013 - zápisy z Kulturní komise dne 5.3.2013 a 4.4.2013
- dle bodu 15.2./38/2013 - výpověď smlouvy s DPS Kostelec nad Orlicí a
pověřuje starostku Mgr.Novohradskou zjištěním povinností obcí I. a III. stupně
v oblasti sociální péče a zahájením jednání s jinými poskytovateli pečovatelských
služeb
- dle bodu 15.4./38/213 - informaci o stavu projektu na zateplení sokolovny
RM pověřuje:
- dle bodu 15.3./38/2013 - pana Podzimka domluvit s majiteli dotčených pozemků
v ulici Štefánikova omezení vjezdu na jejich pozemky v době rekonstrukce
chodníku a ulice od 24.4.2013 do odvolání
- dle bodu 15./38/2013 - starostku Mgr. Novohradskou zjištěním informací ohledně
rozběhu na doskočišti na Sokolské zahradě
- dle bodu 15.6./38/2013
- starostku Mgr. Novohradskou zjištěním informací
k možné instalaci schodišťových sedaček na schodiště budovy radnice čp.10.
- dle bodu 16.12./34/2013 - místostarostu pana Václavíka realizací poptávky.na
dodavatele turistického a informačního značení v městysi Častolovice
RM souhlasí:
- dle bodu 16.12./34/2013 - s oslovením firem: Pama reklama Poděbrady,
Reklamy Špaček Kostelec n. Orl., Raffael art s.r.o. Opatov, GS Plus s.r.o.
Moravany u Brna, Hostalek - Werbung s.r.o. Česká Třebová, LSK Jaroměř
v rámci výběrového řízení na dodavatele turistického a informačního značení v
městysi Častolovice
- dle bodu 3./38/2013 - s nájemní smlouvou mezi Městysem Častolovice a XXX na
byt v čp.55, ulici Masarykova v Častolovicích. Nájemní vztah na dobu určitou
začíná 2.5.2013 a končí 30.4.2014, měsíční nájemné 2.017,-Kč + energie. Spolu
s nájemcem budou byt užívat: XXX; děti: XXX, XXX.
- dle bodu 4./38/2013 - se zveřejněním upoutávky na Galerii Antonína Hudečka
v publikaci 100 nevšedních zážitků na ½ stránky za cenu 750,-Kč.
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dle bodu 6./38/2013 - s uspořádáním oslav 10 let otevření Galerie A. Hudečka
v sobotu dne 15.6.2013. Akce bude uspořádána ve spolupráci s průvodci manžely
XXX.
dle bodu 7./38/2013 - s navýšením nejvyššího počtu dětí ve třídě mateřské školy
o 3 děti na třídu.
dle bodu 15./38/2013 - se zřízením pískového doskočiště a rozběhové dráhy
v areálu Sokolské zahrady ( pro potřebu ZŠ a MŠ Častolovice)
dle bodu 15.1./38/2013 - se zveřejněním zadávací dokumentace výběrového
řízení na zateplení ZŠ a MŠ Častolovice a výměnu oken, pověřuje referentku pí
Hojnou vyvěšením na úřední desce a starostku Mgr.Novohradskou zajištěním
vyvěšení na portálu vhodne-uverejneni.cz.
dle bodu 15.4./38/2013 - s proplacením faktury ve výši 34.727,-Kč projektantovi
XXX.
dle bodu 15.5./38/2013 - s uspořádáním častolovické pouti ve spolupráci s pí
Růžičkovou a udělením výjimky p. XXX z místního poplatku za užívání veřejného
prostranství – Sokolské zahrady v době od 14.6. do 16.6.2013, dále souhlasí se
zapůjčením a proplacením párty stanu na tuto akci. Paní XXX na oplátku ve své
režii zajistí pódium (valník), DJ a moderátora zábavného odpoledne, volné
poukázky pro účastníky dětských soutěží a revivalovou kapelu pro hlavní část
odpoledního programu.
dle bodu 15.7./38/2013 - poměrem hlasů 4:1 s podporou – evidencí žadatelů –
na pravidelné kontroly a čištění komínů kominíkem panem XXX.
dle bodu 15.8./38/2013 - s bezplatnou výpůjčkou pozemku parc. číslo 191/4 v
k.ú. Častolovice, lokalitě u Konopáče manželům XXX.
dle bodu 15.8./38/2013 - s umístěním kontejneru na ošacení společnosti Dimatex
na pozemku parc. číslo 504/3 v k.ú. Častolovice, lokalitě Sokolská záhrada a
pronájmem pozemku o ploše 1m2 za cenu 1.500,-Kč+DPH/rok.
dle bodu 15.9./38/2013 - se zněním výpovědi dlouhodobě nespolehlivé a špatně
servisované služby Czech Point zajišťované společností Indigo group s.r.o.
Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku Mgr. Novohradskou podpisem.

RM nesouhlasí:
- dle bodu 9./38/2013 - s pronájmem nebytových prostor v čp.13 panu Lorencovi
- dle bodu 10./38/2013 - se žádostí pana XXX na pronájem prostor po bývalém
čp.12 na farmářské trhy a navrhuje rozpracovat možnost pronájmu prostranství
po bývalém čp.48 za stejným účelem. Dalším jednáním v této věci pověřuje RM
starostku.
- dle bodu 13./38/2013 - s ohledem k výsledku místního šetření a schůzky dne
19.4.2013, zažité tradici klasického posilovacího cvičení, převaze těchto cvičenců
a nevhodnosti současných prostor posilovny k provádění nového cvičení CrossFit
(bez úprav), nesouhlasí s provozováním tohoto cvičení v posilovně a navrhuje
rozvinout s příznivci CrossFitu jednání o vyčlenění vhodných náhradních
cvičebních prostor, a to za přesně vymezených podmínek.

RM schvaluje:
- dle bodu 8./38/2013 - Smlouvu o poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky,
software a údržby výpočetní techniky s firmou ACT CZ s.r.o., se sídlem
v Dobrušce, která vzešla z provedeného poptávkového řízení a pověřuje
starostku Mgr. Novohradskou podpisem. Smlouva je platná od 1.5.2013.
RM revokuje:
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dle bodu 9./36/2013 - své rozhodnutí uvedené v tomto bodě zápisu a pověřuje
úkolem místostarosty pana F. Kunčara - oslovení firem Vekra, Sulko, Stavona,
Kobla, Macek, Grotex, K-plasty ve věci podání nabídky na výměnu oken v čp. 55 úřednici pí B. Hojnou.
RM rozhodla:
- dle bodu 15.10./38/2013 - prozatím provozovat technologii IPBX internetového
telefonování VOIP bez virtuální i fyzické ústředny tak, jak je tomu doposud.
Ústřednu je možné v případě potřeby kdykoli dodatečně doplnit.
-

Trvá úkol, v řešení:
-

-

-

-

dle bodu 3./36/2013 - starostku Mgr. Novohradskou zjištěním informace, kdo je
oprávněn rozhodnout o změně stravovacího systému – v řešení
dle bodu 12./36/2013 - starostku Mgr. Novohradskou v jednání s makléřem
panem XXX opakovaně požádat prověření nedořešeného požáru, v řešení
dle bodu 14./36/2013 - starostku Mgr. Novohradskou oslovením p. XXX, p. XXX,
p. XXX ve věci realizátora zadávacího řízení na akci zateplení sokolovny –
v řešení
dle bodu 23.3./36/2013 - starostku oslovením Sociální a zdravotní komise ve věci
nového zástupce v komunitním plánování č.2 – Sociální a zdravotní komise
zasedá v květnu a dodá zástupce, 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 – v řešení
dle bodu 17.2./35/2013 - starostku Mgr. Novohradskou prověřením nabídky firmy
Cyrus na pořízení nádob na odpady
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 6./27/2012 - vzájemný zápis věcných břemen do katastru nemovitostí
(p. Faltys, městys) – probíhá v závislosti na klimatických podmínkách, v řešení
dle bodu 3./37/2013 - starostku Mgr. Novohradskou jednáním s firmou DS
Stavitelství Rychnov nad Kněžnou panem XXX ohledně upřesnění rekonstrukce
ulice Mírová a sepsáním dodatku ke smlouvě - v řešení

Jednání rady bylo ukončeno dne 22.4.2013 ve 19:30 hod.
Dne 22.4.2013 zapsal J.Václavík, místostarosta.
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