Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 26. května 2014

č.j.: 66/2014

dne 26. května 2014

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z. Čestická, p. J. Václavík, p. A. Podzimek, p.
Kunčar
Nepřítomen: 0
Hosté: výbor AFK Častolovice (p. Bc.XXX, p.XXX, p. XXX)
Jednání zahájeno dne 26.5.2014 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./66/2014 - stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
dle přílohy, informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 4./66/2014 - znění Darovací smlouvy ŠKODA AUTO na 100.000,-Kč,
pověřuje starostku doplněním a zasláním ke schválení firmě ŠKODA AUTO.
- dle bodu 5./66./2014 - snahu vedení AFK o opravu chátrajících kabin, doporučuje
vedení klubu připravit cenovou kalkulaci nutných oprav areálu a postupuje
problematiku k projednání na ZM.
- dle bodu 6./66/2014 - návrh dohody o skončení nájemního poměru a pověřuje
starostku Mgr. Novohradskou prověřením a upřesněním nových formulací u Mgr.
Šroma.
- dle bodu 8./66/2014 - Žádost manželů XXX o odkoupení pozemku č.771/4 k.ú.
Častolovice, odprodej pozemku doporučuje a konečné rozhodnutí postupuje na
ZM.
- dle bodu 9./66/2014 - bere na vědomí Výzvu manželů XXX k vrácení částky
1256,-Kč za učební materiály.
- dle bodu 10./66/2014 - návrh pana Kunčara na opravu omítek vedlejšího objektu
restaurace U Lva, přičemž s ohledem na havarijní stav kanalizační přípojky
upřednostňuje nejprve opravu přípojky a až následně se zabývat omítkou.
- dle bodu 11./66/2014 - informaci o zápise do MŠ Častolovice, který proběhl dle
stanovených kritérii, přičemž ze zákona vyplývá, že při přijetí musí být přijeto dítě
předškolního věku a dle kritérii dítě dle věku rodiče žadatele s trvalým bydlištěm
v Častolovicích.
RM dle bodu 7./66/2014 jmenuje výběrovou komisi na výběr dodavatele
stavebních prací na akci oprava části ulice Mírová ve složení p. Ing. Kytlík, Ing.
Ešpandr, pí Čestická, Mgr. Novohradská, pí H. Kudláčková.

RM souhlasí:
- dle bodu 4./64/2014 – z důvodu racionalizace stavby a zabránění případným
průtahům při realizaci stavby s podáním žádosti o stavební povolení i na II. etapu
ulice Mírová.
- dle bodu 16.9./63/2014 - se zadáním potisku automobilu firmě Reklamy Špaček
ve variantě s uvedením webu na zadní nárazník, na předních dveřích nápis
Městys Častolovice se znakem, bez znaku na víku motoru.
1

-

dle bodu 13.3./66/2014 - s využitím nabídky firmy Saint – Gobain Orsil s.r.o. na
měření polétavého prachu PM10 v průběhu 4 až 5 dnů měsíce června v hodnotě
cca 50.000,-Kč.

RM uděluje:
- dle bodu 13./66/2014 - ZŠ a MŠ Častolovice výjimku z počtu dětí ve školce z 24
na 27 v každém oddělení.
- dle bodu 13.1./66/2014 - pí XXX výjimku z místního poplatku za užívání
veřejného prostranství – Sokolské zahrady v době konání Častolovické pouti od
13.6. do 15.6.2014, dále souhlasí se zapůjčením a proplacením party stanu,
pódia na tuto akci, s uhrazením DJ, country skupiny Špunt a tanečních skupin
Rosegirls II. a III. Organizátorka pouti paní XXX ve své režii zajistí účinkující na
zábavné odpoledne a ceny pro účastníky dětských soutěží.
RM dle bodu 13.2./66/2014 na základě upřesnění výkladu práva právní poradny
SMO revokuje své rozhodnutí z RM dne 14.4.2014 bodu 16.5./63/2014, který se
týkal vyplacení doplatku ve výši 27.280,-Kč za chybně provedený výpočet
platového stupně referentky pí XXX, jenž byl proveden již v roce 2009
( minulém volebním období) od 12/2009 a následně odvozován až do 07/2013,
kdy byl proveden přepočet a objevena chyba. Z důvodu promlčecí lhůty
ponižuje částku 27.280,-Kč na 21.080,-Kč.

RM schvaluje:
- dle bodu 3./66/2014 - nájemní smlouvu na nebytové prostory (vzor) dle návrhu
právníka JUDr. Škvařila se zapracováním připomínek členů RM (viz. příloha).

RM nesouhlasí:
- dle bodu 9./66/2014 - na základě právní analýzy, po konzultaci na Ministerstvu
školství ČR a s JUDr. Antlem, kdy měla škola s rodiči dětí uzavřený smluvní vztah
stvrzený podpisem rodičů s vrácením požadované částky ve výši 1256,-Kč, ale
pověřuje vedení školy vyplacením částky 54,-Kč za kopírování učebních materiálů
ve školním roce 2012/2013.
Trvá úkol, v řešení:
- dle bodu 18.3./65/2014 - starostku Mgr. Novohradskou jednáním s viníkem
nehody a orgány Policie ČR ohledně proplacení vzniklé škody nebo uvedení do
původního stavu.
v řešení, úkol trvá
- dle bodu 14./65/2014 - s výrobou 500 ks universálních vizitek ÚM Častolovice a
doporučuje za účelem této zakázky využít služeb firmy Protisk Hradec Králové.
v řešení, úkol trvá
- dle bodu 9./61/2014 - po bezplatném uživateli sokolovny TJ Sokol Častolovice
doložení pravidelných revizí posilovacích a cvičebních strojů v posilovně.
úkol trvá, Sokol písemně vyzván, doposud nedodáno

Jednání rady bylo ukončeno dne 26.5.2014 ve 20:00 hod.
Dne 26.5.2014 zapsal J. Václavík, místostarosta.
……………………………
místostarosta

………………………………
místostarosta

…………………….. …
starostka
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