Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 8. září 2014
č.j.: 74/2014

dne 8. září 2014

Účast: pí Z. Čestická, pí Mgr. J. Novohradská, p. J. Václavík, p. A. Podzimek, p. F.
Kunčar
Nepřítomen: 0
Hosté: výbor MO ČZS Častolovice ( p. Helmich, p. Karlec, p. Podolský, p. Jedlinský,
pí Sekyrová)
Jednání zahájeno dne 8.9.2014 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./74/2014 - stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse
dle přílohy
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 3./74/2014 - informaci o přípravách a programu výstavy Zahrada
východních Čech 2014 a pověřuje místostarostu pana Kunčara součinností při
spolupráci
- dle bodu 8./74/2014 - informaci o havarijním stavu ulice Štefánikova, kde byla
v odkrytém výkopu nalezena nebezpečná závada v podobě rozvodu plynového
potrubí navrtaného a nataženého přímo v kanalizačním potrubí, což je v rozporu
s platnými předpisy
- dle bodu 10./74/2014 - informaci o kontrole, rozšíření sběrných nádob a
zapůjčení (zdarma) 2 ks sběrných nádob
- dle bodu 11./74/2014 - informaci o vyrozumění firem zúčastněných
v poptávkovém řízení na dodávku měřičů rychlosti v ulici Masarykova
- dle bodu 14./74/2014 - zprávu PČR k nevhodnému dopravnímu značení v ulici
Jiráskova
- dle bodu 15./74/2014 - informaci o probíhajících pozemkových úpravách (viz.
příloha zápisu)
- dle bodu 17./74/2014 - Zápis ze SK dne 3.9.2014
- dle bodu 18.4./74/2014 - informaci o postupu prací v ulici Mírová
- dle bodu 18.5./74/2014 - informaci o stavu věci vymáhání škody po bývalé pí
starostce
RM pověřuje:
- dle bodu 7./74./2014 - místostarostu pana Kunčara, aby zajistil znalecký posudek
a odhad ceny autobusu
- dle bodu 7./74./2014 - starostku Mgr. Novohradskou přizváním zástupců AFK
Častolovice na příští jednání RM dne 22.9.2014
- dle bodu 7./74./2014 - radní pí Čestickou prověřením cen pronájmu autobusů u
okolních dopravců
- dle bodu 8./74/2014 - starostku Mgr. Novohradskou případným zastavením
stavby a projednáním vynucených víceprací s DS Stavitelstvím p. Přibylem
- dle bodu 12./74/2014 - referentku pí Hojnou zjištěním ceny vyčištění zásobníku
TUV v čp.55
- dle bodu 18.6./74/2014 - starostku Mgr. Novohradskou přípravou podkladů na
realizaci VŘ na „Pořízení techniky na zimní posyp komunikací“
RM souhlasí:
1

-

-

dle bodu 4./74/2014 - s výsledkem VŘ na zateplení objektů čp.211 a čp.10 a s
realizátorem obou zakázek, kterým je f. EXPERIOR.
dle bodu 8./74/2014 - poměrem hlasů 3:2 se zatravněním ul. Štefánikova
v místech mezi podezdívkou plotů a obrubníkem nové komunikace
dle bodu 8./74/2014 - s proplacením částky za opravu vjezdů a terénní práce
v ulici Štefánikova od čp. 184 po čp. 303 ve výši 50.000,-Kč
dle bodu 9./74/2014 - s navrhovaným vyřazením sportovního vybavení
v posilovně – lavice břicho č.1985, které fyzicky proběhne v rámci inventarizace
dle bodu 11./74/2014 - s ohledem na konečnou cenu s tím, aby byly pořízeny 2
ks měřičů rychlosti se sledováním provozu a pověřuje místostarostu pana
Václavíka dalším jednáním
dle bodu 18./74/2014 - poměrem hlasů 4:1 s realizátorem opravy střechy AFK
Častolovice p. Říčařem z Čestic, který předložil cenově nejlevnější nabídku ve
výši 215.921 CZK vč. DPH.

RM prohlašuje:
- dle bodu 3./74/2014 - že žádost p. Kunčara o příspěvek na koupi autobusu
adresovaná MO ČZS Častolovice je jeho soukromou iniciativou.
RM nesouhlasí:
- dle bodu 18.2./74/2014 - s pořízením další fotopasti a doporučuje problematiku
ochrany majetku řešit komplexně v rámci nového volebního období
- dle bodu 18.3./74/2014 - s provizorní opravou komunikace před domem pí XXX,
kde se tvoří kaluž a doporučuje závadu řešit v rámci probíhající opravy ulice
Mírová
RM schvaluje:
- dle bodu 5./74./2014 - vyřazení vloženého majetku – pozemků parc.číslo 508/18
o výměře 5765m2 – vyčleněná rabátka o výměře 227m2 z DSO Orlice z důvodu
uplynutí doby udržitelnosti projektu „Malebné obce podél Orlice“ a zařazení
z podrozvahy do účetnictví městyse
- dle bodu 6./74/2014 - převedení drobného majetku z vlastnictví DSO Orlice do
vlastnictví Městyse Častolovice, dle přiloženého seznamu
RM nemá námitek:
- dle bodu 13./74/2014 - na základě souhlasného stanoviska Stavební komise
k projektu p. XXX na zateplení čp.134 v ulici Žižkova
- dle bodu 18.1./74/2014 - na základě souhlasného stanoviska Stavební komise ke
svépomocné opravě nájezdu do garáže u čp. 7 v ulici Tylova, v případě zásahů
do tělesa chodníku požaduje jeho uvedení do pochůzného stavu
RM navrhuje:
- dle bodu 7./74/2014 - aby byla problematika obecního autobusu řešena až
novým zastupitelstvem,v rámci nového volebního období
- dle bodu 14./74/2014 - aby byly nově osazeny dopravní značky Slepá ulice do
průjezdu u pí XXX, zákaz stání nad 3,5 t podél sokolské zahrady a svodidlo do
rabátka před vchod do ZŠ a MŠ Častolovice. Jednáním v této věci pověřuje RM
starostku pí Mgr. Novohradskou.

RM stanovuje:
- dle bodu 16./74/2014 - termín příštího veřejného jednání ZM na čtvrtek 18.9.2014 a
pověřuje starostku přípravou materiálů.
2

Trvá úkol, v řešení:
- dle bodu 11.6./71/2014 – místostarostu p. Kunčara zajištěním stojanu na kola
v čp.53 a zastřešení sušáků na prádlo v čp. 53 a 55
úkol trvá

Jednání rady bylo ukončeno dne 8.9.2014 ve 20:30 hod.
Dne 8.9.2014 zapsal Jiří Václavík, místostarosta.
………………………………
místostarosta

…………………….. …
místostarosta

-------------------------starostka
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