Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 3. června 2013
čj.: 41/2013

dne 3. června 2013

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. F. Kunčar, pí Z. Čestická, , p. A. Podzimek
Omluven: p. Václavík - nemoc
Hosté: 0
Jednání zahájeno dne 3.6.2013 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí
K bodu 2./41/2013
-Stav finančních prostředků městyse Častolovice k datu jednání dle přílohy.
-Informace o dlužnících – nadále dluží p. XXX (dluh trvá, nutno vyčkat na konečnou
zprávu insolvenční správkyně, několikrát urgováno, stále bez odpovědi) ;
pí XXX ( nezaplacené poplatky narůstají, bude vymáháno soudně ve spolupráci
s Mgr. Šromem); p. XXX (dána výpověď a nájemné bude vymáháno soudně ve
spolupráci s Mgr. Šromem); p. XXX podepsal splátkový kalendář splatný do října
2013, platby probíhají.
K bodu 4./41/2013

-Inspekční zprávu ZŠ a MŠ Častolovice
K bodu 5./41/2013
-Darovací smlouvu od Místní honební
Častolovice /příloha/

společnosti

pro

Městys

K bodu 8./41/2013
- informaci o semináři SFDI a doporučuje účast.
K bodu 11./41/2013
-Protokol z kontroly OSSZ.Výsledek bez závad.

K bodu 13/41/2013
-Možnosti v poskytování služeb v obl. sociální péče, ceníky f. „Anděla“a
„Hewer“.
K bodu 17.c/41/2013
- informace od f. V.P.N., spol. s r.o.
K bodu 18d/41/2013
- stížnost p. Kunčara a pověřuje starostku jednáním s firmou ISOVER Častolovice
K bodu 17.e/41/2013
- informaci o zápisu do MŠ Častolovice pro školní rok 2013-2014.
RM pověřuje
K bodu 10./41/2013 - pí starostku k jednání na kompetentních místech v souvislosti
se stížností na dopravu v ulici Komenského

K bodu 15/41/2013- pí starostku k záporné odpovědi na výše uvedenou
žádost společnosti SouthOil
RM souhlasí

1

K bodu 3./41/2013 - s výběrem dodavatele oken a jejich instalaci v čp. 55, kterým je
f. STAVONA, spol. s.r.o. České Libchavy.
K bodu 6./41/2013

Cenová nabídka – oprava márnice
RM schvaluje Opravu márnice na místním hřbitově dle cenové nabídky.
/příloha/
Pověřuje starostku Mgr. Novohradskou podpisem smlouvy.
K bodu 9./41/2013

Vložení pozemku p.č. 3808/71 o výměře 454 m2 do DSO Orlice
Část pozemku p.č. 3808/71 pod cyklostezkou bude vloženo do DSO Orlice po dobu
udržitelnosti projektu.
K bodu 12./41/2013 - s komisí ve složení : člen - p. Ešpandr, , pí Novohradská,
zástupce firmy Dotace snadno, náhradníci – p. Michera, pí Hojná, zástupce firmy
Dotace snadno

K bodu 14/41/2013
Se „Smlouvou o věcném břemeni s RWE ke Kupní smlouvě č.
1513000220/173818/021
K bodu 17/41/2013
Diskuse, různé
a) Smlouva o dílo 6/2013 od f. Racio – stavební firma s.r.o. Kostelec n.O. - „Oprava
fasády na obytném domě čp. 55 Častolovice „
Smlouva o dílo 7/2013 od f. Racio – stavební firma s.r.o. Kostelec n.O. - „Oprava
plotové zdi u ZŠ v Častolovicích „
b) RM schválila program jednání Zastupitelstva Městyse Častolovice dne
11.6.2013.
f) Návrh p. XXX ohledně společného odvodnění mezi části pozemku od čp. 47 a
46 dle přílohy
g) Dodatek č. 1 od f. Stavitelství DS Rychnov n. K ve výši Kč 4054,50
RM souhlasí
h) Dofinancování mobiliáře na cyklostezku Kostelec n. O. - Lípa
RM souhlasí
i) S uspořádáním humanitární (materiální) sbírky pro oblasti postižené
povodněmi. Sbírku technicky zajistí členové SDH Častolovice a bude probíhat
v hasičské zbrojnici ve dnech 6.až 7.6.2013 od 09:00 do 18:00 hodin. Dále RM
souhlasí s vysláním členů JSDH Častolovice v počtu 6 osob s vozidlem DA
Fiat Ducato na Mělnicko, kde budou krátkodobě vypomáhat lidem zasaženým
povodní.

RM nesouhlasí
K bodu 7./41/2013
Žádost o finanční dar k pořízení kompenzačních a zdravotních pomůcek – Oblastní
charita Pardubice

Trvá úkol:
-

-

dle bodu 6./27/2012 - vzájemný zápis věcných břemen do katastru nemovitostí
(p. XXX, městys) – probíhá v závislosti na klimatických podmínkách. Trvá
dle bodu 10./40/2013 - starostku Mgr. Novohradskou oslovením RNDr. Kytlíka ve
věci přípravy výběrového řízení na akci Přístavba nářaďovny a oprava schodiště
sokolovny
Trvá
dle bodu 12./39/2013 – RM odkládá rozhodnutí o případném odprodeji (převodu)
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-

-

vozidla Š 706 RTHP na příští jednání a pověřuje místostarostu pana Václavíka
oslovením pana XXX, zda by neměl zájem vozidlo zařadit do připravované
expozice muzea veteránů – pan XXX osloven, dal si lhůtu na rozmyšlenou –
splněno, rozhodnutí ve věci prodeje nebo převodu vozu Š 706 RTHP Trvá
dle bodu 15.6./38/2013 - pro starostku Mgr. Novohradskou zjištěním informací
k možné instalaci schodišťových sedaček na schodiště budovy radnice čp.10. –
v řešení
0
Trvá
dle bodu 3./36/2013 - starostku Mgr. Novohradskou zjištěním informace, kdo je
oprávněn rozhodnout o změně stravovacího systému
Trvá

-

Jednání rady bylo ukončeno dne 3.6.2013 ve 19:30 hod.
Dne 3.6.2013 zapsal F.Kunčar, místostarosta.

……………………………
místostarosta

………………………………
místostarosta

…………………….. …
starostka
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