Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 23. června 2014

č.j.: 69/2014

dne 23. června 2014

Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z. Čestická, p. J. Václavík, p. A. Podzimek, p.
Kunčar
Nepřítomen: 0
Hosté: pí XXX
Jednání zahájeno dne 23.6.2014 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./69/2014 - stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
dle přílohy, informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 6./69/2014 - Zhodnocení výsledků ZŠ a MŠ Častolovice a schvaluje
ředitelce pí Mgr. XXX mimořádnou odměnu ve výši 10.000,-Kč za aktivní
zapojování školy do života městyse a celkově dobré výsledky
- dle bodu 7./69/2014 - předvolání k soudu ve věci žaloby o náhradu škody pí
XXX, kdy pí XXX po městysu požaduje ušlý zisk za solnou jeskyni
- dle bodu 10./69/2014 - nabídku firmy ECOLED SOLUTIONS, ale v současné
době ji nehodlá realizovat
- dle bodu 11./69/2014 - nabídku firmy Leopress na inzerci parcel, ale v současné
době ji z důvodu malé úspěšnosti nehodlá realizovat
- dle bodu 12./69/2014 - zápis ze Sociální a zdravotní komise dne 12.6.2014
- dle bodu 13.1. /69/2014 - nabídku firmy INTRES na opravu výtluků, ale
v současné době ji nehodlá realizovat
- dle bodu 13.2./69/2014 - informace o vypsaných dotacích na nádoby na odpady
a zametací vůz
- dle bodu 13.3./69/2014 - informaci o podaném odvolání Městyse Častolovice
vůči Rozhodnutí Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Pardubicích
ohledně provedené opravy vlastnického práva pozemků evidovaných jako
pozemkové parcely katastru nemovitostí č.786/19, č.786/45. č.786/46, č.786/47,
č.786/49 a č.786/50 v k. ú. Častolovice.
RM pověřuje:
- dle bodu 3./69/2014 - místostarostu pana Václavíka zajištěním výroby a
doplněním směrových šipek v budově radnice na Hudečkovu galerii a muzeum
- dle bodu 13.5./69/2014 - místostarostu pana Kunčara vhodným prořezem živého
plotu před přechodem pro chodce u ZŠ Častolovice a na výjezdu z ulice Široká,
který brání výhledu a ohrožuje bezpečnost silničního provozu a chodců
RM souhlasí:
- dle bodu 4./69/2014 - s proplacením faktury č.1/2014 p. XXX, XXX za práce
v obecním lese ( viz. příloha).
- dle bodu 4./69/2014 - s uspořádáním brigády v obecním lese v sobotu dne
12.7.2014 od 09:00 hodin a pověřuje pana Václavíka zajištěním informování
veřejnosti a pana Kunčara zajištěním na úseku místního hospodářství.
- dle bodu 5./69/2014 - po projednání žádosti pí XXX na pokračování spolupráce
při organizování Častolovické pouti s její účastní na Častolovické pouti 2015.
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Konkrétní podmínky o pronájmu plochy a zajištění kulturního programu budou
stanoveny a projednány před uvedenou akcí v roce 2015.
RM schvaluje:
- dle bodu 2./69/2014 - Rozpočtové opatření na změny rozpočtu č.3/RM/2014 (viz.
příloha).
- dle bodu 3./69/2014 - zajištění průvodcovské služby v Galerii Antonína Hudečka
v době dlouhodobé indispozice pí XXX a souhlasí s uzavřením dohod o
provedení práce s XXX a XXX na průvodcovské služby v galerii a Muzeu
Častolovicka
- dle bodu 8./69/2014 - proplacení členského příspěvku na rok 2014
Dobrovolnému svazku obcí Orlice ve výši 33.000,-Kč ( 1650 obyvatel/20,-Kč)
- dle bodu 9./69/2014 - poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,-Kč občanskému
sdružení Baby Box pro odložené děti
- dle bodu 13.4./69/2014 - vyplacení mimořádného členského příspěvku na rok
2014 MAS NAD Orlicí ve výši 16.500,-Kč ( 1650 obyvatel/10,-Kč)
RM vybrala dle bodu 13./69/2014 jako stavební dozor pro opravu ulice Mírová
firmu Irbos, která předložila cenově nejnižší nabídku.
Trvá úkol, v řešení:
- dle bodu 14.2./67/2014 - starostku Mgr. Novohradskou oslovením firem na
rekonstrukci ulic Štefánikova a Zahradní
úkol trvá

Jednání rady bylo ukončeno dne 23.6.2014 v 20:00 hod.
Dne 23.6.2014 zapsal J. Václavík, místostarosta.

……………………………
místostarosta

………………………………
místostarosta

…………………….. …
starostka
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