Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 13.ledna 2014
č.j.: 57/2013

dne 13. ledna 2014

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z. Čestická, p. Kunčar, p. J. Václavík, p. A.
Podzimek
Nepřítomen: 0
Hosté: 0
Jednání zahájeno dne 13.1.2014 v 16:30 hodin.

RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./57/2014 - stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
dle přílohy
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 3./57/2014 - návrh rozpočtu na rok 2014 a postupuje ho ke schválení
ZM
- dle bodu 10./57/2014 - usnesení KHK soudu ve věci insolvence firmy B&R a
konečné rozhodnutí postupuje na ZM
- dle bodu 13./57/2014 - Zápis FV z 27.12.2013 a 7.1.2014
- dle bodu 14.3./57/2014 - informaci pí starostky Mgr. Novohradské ohledně
instalace filtru a odželezení vody

RM pověřuje:
-

-

-

dle bodu 2./57/2014 - starostku pí Mgr. Novohradskou oslovením Mgr. Šroma ve
věci podání platebního příkazu ve věci dluhu na nájemném za čp.13 p. XXX
dle bodu 5./57/2014 - starostku Mgr. Novohradskou, aby kontaktovala právníka a
projednala s ním případný přepočet nájemného u všech bytových i nebytových
prostor z důvodu zhodnocení, změny OZ, případně další úpravy nájemních smluv
dle bodu 7./57/2014 - starostku Mgr. Novohradskou, aby kontaktovala právníka
ohledně analýzy nájemních smluv, klausule přednostního pronájmu v čp.53 a
stanovení přepočtu nájmů
dle bodu 14./57/2014 - starostku Mgr. Novohradskou svoláním jednání se
zástupci AFK ve věci provozování autobusu

RM schvaluje:
- dle bodu 2./57/2014 - poměrem hlasů 4:1 Rozpočtové opatření č. 14/RM/2013
- dle bodu 6./57/2014 - Směrnici č. 1/2014 pro poskytování cestovních náhrad
- dle bodu 8./57/2014 - smlouvu o dílo s firmou MANN a dodatek ke smlouvě č.1
z důvodu upřesnění rozsahu stavebních prací ( instalace OSB desek do výše
2,75m, špatného stavu podlahy, který byl shledán po odkrytí).
RM souhlasí:
- dle bodu 11./57/2014 - se zachováním účtu u ČSOB z důvodu lepší operativnosti
a dostupnosti financí přes místní pobočku České pošty
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-

dle bodu 12./57/2014 - s namontováním termoregulačních ventilů na radiátory
v sokolovně
dle bodu 14.1./57/2014 - s přípravou výběrového řízení na pracovníka MH a
pověřuje členy, aby si na příští jednání připravili podmínky do VŘ

RM nesouhlasí:
- dle bodu 4./57/2014 - s navýšením čtenářského poplatku v Místní knihovně
Častolovice z důvodu snahy o podporu čtenářských aktivit a prakticky
zanedbatelného příjmu pro městys z případného navýšení tohoto poplatku
- dle bodu 9./57/2014 - se smlouvou o spolupráci se Záchrannou stanicí zvířat
Jaroměř
RM dle dobu 5./57/2014 rozhodla o tom, že prozatím nepronajme volný byt
v čp.55.
RM dle bodu 14./57/2014 postupuje problematiku provozování autobusu na
pracovní schůzku ZM.
RM dle bodu 14.2./57/2014 stanovuje termín pracovní schůzky ZM na středu
22.1.2014 a veřejného jednání ZM na středu 5.2.2014.

Trvá úkol, v řešení:
- dle bodu 3./54/2013 - starostku Mgr.Novohradskou provedením poptávky na
projekt na ulici Mírová a z důvodu porovnání cen a zajištění konkurence
oslovením jiných projektantů pozemních komunikací.
v řešení, trvá
- dle bodu 15.9./53/2013 - místostarostu pana Kunčara prověřením stavu kanálu u
pí XXX v ulici Masarykova
- v řešení, probíhá
Trvá
- dle bodu 6./27/2012 - vzájemný zápis věcných břemen do katastru nemovitostí
(p. XXX, městys) – probíhá v závislosti na klimatických podmínkách - v řešení,
v řešení, trvá

Jednání rady bylo ukončeno dne 13.1.2014 ve 20:00 hod.
Dne 13.1.2014 zapsal J. Václavík, místostarosta.
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