Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 29. října 2013
čj.: 52/2013

dne 29. října 2013

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z. Čestická, p. A. Podzimek p. Kunčar, p. J.
Václavík
Omluven: 0
Hosté: zástupci TJ Sokol Častolovice - p. XXX, p. XXX, p. XXX
Jednání zahájeno dne 29.10.2013 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 1./52/2013 - stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
dle přílohy
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 2./52/2013 - Rozpočtové provizorium a Rozpočtový výhled na rok
2016.
- dle bodu 7./52/2013 - zápisy z FV dne 22.10.2013 a Sociální a zdravotní komise
ze dne 3.10.2013.
RM souhlasí:
- dle bodu 3./52/2013 - se zadáním pasportu skutečného provedení stavby panu
Faltysovi za 27.000,-Kč vč. DPH a se zadáním vypracování Požárně
bezpečnostního řešení u pana J. Říhy za 3.146,-Kč vč. DPH.
- dle bodu 4./52/2013 - s podpisem Smlouvy o dílo s firmou Dotace snadno.
dle bodu 5./52/2013 - poměrem hlasů 4:1 s instalací teplovodního stropního
vytápění v sokolovně, pověřuje starostku Mgr. Novohradskou jednáním a navrhuje
provést stavební práce při jednom uzavření tělocvičny a harmonogram prací stanovit
po projednání s odbornými firmami, dle prašnosti a náročnosti jednotlivých úkonů.

RM schvaluje:
- dle bodu 8./52/2013 - provozní řád sokolovny ( viz. příloha).
RM seznámila:
- dle bodu 6./52/2013 - přítomné s novým provozním řádem tělocvičny a systémem
půjčování klíčů od sokolovny. Z důvodu proběhlé změny stanovuje RM zkušební
lhůtu 3 měsíce.

RM pověřuje:
- dle bodu 3./52/2013 - starostku Mgr. Novohradskou jednáním ohledně zajištění
pasportu skutečného provedení stavby a projektu na zateplení čp.211 a čp.10.
- dle bodu 4./52/2013 - starostku Mgr. Novohradskou přípravou podkladů nutných
k podání žádosti o dotaci na zateplení čp.211 a čp.10 u firmy Dotace snadno.
Nadále trvají úkoly z RM dne 22.10.2013.
Jednání rady bylo ukončeno dne 29.10.2013 v 17:30 hod.
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Dne 29.10.2013 zapsal J. Václavík, místostarosta.
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