Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 24. června 2013
čj.: 43/2013

dne 24. června 2013

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. F. Kunčar, pí Z. Čestická, p. J. Václavík, p. A.
Podzimek
Omluven: Hosté: XXX s přítelem
Jednání zahájeno dne 24.6.2013 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./43/2013
- stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse dle přílohy
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 9./43/2013 - návrh firmy Stating na uzavření dodatku smlouvy ohledně
časových termínů akce Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Častolovice, akce
bude probíhat dle uzavřené smlouvy a k dalšímu řešení dojde po dohodě s lékaři.
- dle bodu 12./43/2013 - Žádost společenství vlastníků Školská 360, 361 o
odkoupení pozemků a postupuje rozhodnutí ZM.
- dle bodu 12.1./43/2013 - informaci o přípravě oslav 10 let od založení Galerie A.
Hudečka.
- dle bodu 12.2./43/2013 - informaci o fotbalovém Memoriálu V. Tichého, který se
uskutečnil v areálu AFK Častolovice.
- dle bodu 12.3./43/2013 - informaci o možné účasti v elektronických aukcích
energii, tuto službu prozatím nehodlá využít.
- dle bodu 12.4./43/2013 - informaci o průběhu akce Bezpečný přechod a termínu
zahájení prací.
- dle bodu 12.5./43/2013 - informaci o průběhu výměny informačního a turistického
značení v obci a termínu zahájení prací.
RM vybrala:
- dle bodu 3./43/2013 (doplněná o členy Stavební komise) - na základě došlých
nabídek jako realizátora zakázky Rekonstrukce sokolovny firmu Experior, která
předložila cenově nejnižší a zároveň i kompletní nabídku.
- dle bodu 8./43/2013 - poměrem hlasů 3:2 jako TDI na akci Zateplení sokolovny
v Častolovicích firmu Irbos, BOZP p. Netíka, monitoring A. Libotovského.
RM projednala:
- dle bodu 4./43/2013 - problematiku občanského soužití v domě čp.55, upozornila
na dodržování domovního řádu a apelovala na zajištění úklidu a pořádku.
RM pověřuje:
- dle bodu 19.4./39/2013 - starostku Mgr. Novohradskou, aby ve věci dopsání
chybějících částí obecní kroniky oslovila Mgr. Albrechtovou.
- dle bodu 4./43/2013 - starostku Mgr. Novohradskou svoláním domovní schůze
v čp.55 (po prázdninách).
RM odkládá:
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-

dle bodu 5./43/2013 - rozhodnutí ve věci případného dodatku ke smlouvě
s firmou Irbos na pozdější období.

RM souhlasí:
- dle bodu 6./43/2013 - s pořízením 500 ks umělohmotných tašek s logem městyse
Častolovice.
- dle bodu 7./43/2013 - poměrem hlasů 3:2 se smlouvou na organizaci zadávacího
řízení na akci Zateplení sokolovny v Častolovicích ve výši 25.000,-Kč s Ing.
Plíštilem.
- dle bodu 12.6./43/2013 - poměrem hlasů 4:1 souhlasí s opravou vozovky v ulici
Štefánikova po osazení obrubníků u stání před domem pana XXX do výše
50.000,-Kč. Částka je zahrnuta do rozpočtového opatření.
- dle bodu 12.7./43/2013 - s podpisem Smlouvy o dílo č. 5/2013 na dokončení
ulice Mírová s firmou Stavitelství DS Rychnov n. Kn.

RM postupuje:
- dle bodu 10./43/2013 - ZM rozhodnutí ve věci požadavků sdružení OH a
Podorlicko a vyjádření k dalšímu setrvání nebo odstoupení DSO Orlice z tohoto
sdružení
Trvá úkol, v řešení:
- dle bodu 14.3./42/2013 - nabídku pojišťovny Generali a pověřuje starostku Mgr.
Novohradskou pozvat vedoucí místní pobočky na příští jednání – v řešení, úkol
trvá
- dle bodu 8./42/2013 - starostku Mgr. Novohradskou jednáním ohledně získání a
umístění radaru na silnice č.I/11, případné instalace svodidla v rabátku před ZŠ
Častolovice z programu Zvýšení dopravní bezpečnosti a mobility v obcích. –
v řešení, úkol trvá
- dle bodu 14.7./40/2013 - místostarostu pana Václavíka přípravou a odesláním
poptávky na zhotovitele nové skříňky na prapor - v řešení, úkol trvá
- dle bodu 7./40/2013 - z časových důvodů a nutnosti brzké kolaudace s řešením
majetkových vztahů pozemků pod cyklostezkou formou nájemních smluv a
pověřuje starostku dalším jednáním. Do budoucna je vhodné připravit odkoupení
pozemků - v řešení, úkol trvá
- dle bodu 15./39/2013 - se zadáním PENB panu ing. Mádlíkovi, f. Facility,a
pověřuje referentku pí Hojnou dohledáním stavební dokumentace k budovám ve
vlastnictví městyse ( sál U Lva+restaurace, hasičská zbrojnice, radnice, čp.55 a
čp.53) - v řešení, úkol trvá
- dle bodu 6./27/2012 - vzájemný zápis věcných břemen do katastru nemovitostí
(p. XXX, městys) – probíhá v závislosti na klimatických podmínkách- v řešení,
úkol trvá
- dle bodu 10./41/2013 - pí starostku k jednání na kompetentních místech
v souvislosti se stížností na dopravu v ulici Komenského - v řešení, úkol trvá
- dle bodu 18d/41/2013 – RM bere na vědomí stížnost p. Kunčara a pověřuje
starostku jednáním s firmou ISOVER Častolovice – v řešení, úkol trvá
Jednání rady bylo ukončeno dne 24.6.2013 ve 19:30 hod.
Dne 24.6.2013 zapsal J.Václavík, místostarosta.

……………………………
místostarosta

………………………………
místostarosta

…………………….. …
starostka
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