Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 13. října 2014
č.j.: 77/2014

dne 13. října 2014

Účast: pí Z. Čestická, p. A. Podzimek, pí Mgr. J. Novohradská, p. F. Kunčar
Omluveni: p. J. Václavík
Hosté: zástupci f. KENVI p. XXX a p. XXX, Ing. XXX
Jednání zahájeno dne 13.10.2014 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./77/2014
- stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse dle přílohy
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 11.6./77/2014 - informaci o výsadbě 5.000ks sazenic borovice lesní
v obecním lese v Olšině. Výsadba bude zahájena v pátek 17.10.2014.

RM pověřuje:
- dle bodu 6./77/2014 - p. Kunčara na základě dotazů cvičících subjektů aktualizovat
Rozpis hodin v Sokolovně.
- dle bodu 7./77/2014 - Mgr. Novohradskou prověřením a prokonzultováním nabídek
motorových kartáčů se sněhovou radlicí do částky 20.000,-Kč.
RM souhlasí:
- dle bodu 3./77/2014 - se sepsáním nájemní smlouvy se slečnou XXX na byt
v I.np v čp. 55 o rozloze 35m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou podle vzoru
nájemní smlouvy vytvořeného v souladu s NOZ JUDr. Škvařilem. Nájemné
stanovuje dle znaleckého posudku č.7345/55-2014 ze dne 26.3.2014 ve výši
1.312,-Kč/měsíc ponížené o 10%, tedy 1.181,-Kč/měsíc s platností od 6.11.2014
-

-

-

dle bodu 4./77/2014 - s prodloužením termínu dokončení díla Oprava MK Mírová
do 31.10.2014 a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1 k SOD. Opravu
vodovodních přípojek a kanalizačních šachet hradí DSO Obecní voda dle
objednávky.
dle bodu 5./77/2014 - s realizací klempířských konstrukcí na čp. 10 dle
přiloženého rozpisu.
dle bodu 8./77/2014 - s pronájmem sálu U Lva slečně XXX za stejných podmínek
jako častolovickým organizacím z důvodu jejího sponzoringu řady akcí v
Častolovicích.
dle bodu 9./77/2014 - s nákupem materiálu na obnovení rozebraného přístřešku
na dvoře u čp. 211 dle přiloženého rozpisu.
dle bodu 11.1./77/2014 - se zhotovením nápisů a znaků na čp. 211 za 25.000,Kč bez DPH
dle bodu 11.2./77/2014 - se zahlazením ploch na štítech a vyrovnáním s ostatní
fasádou na čp. 211 za 45.000,-Kč bez DPH.
dle bodu 11.3./77/2014 - s mimořádným příspěvkem Spolku přátel Častolovic ve
výši 5.000,- Kč na dofinancování nákupu výtvarné pozůstalosti častolovického
rodáka – ak. architekta a malíře B. Rychlinka
1

-

RM nesouhlasí:
dle bodu 11.5./77/2014 - se zapojením městyse do akce Vlčí mák společnosti
ANLET.

-

RM opakovaně stanovuje:
dle bodu 11.4./77/2014 - vyřazování majetku městyse bude řešeno během
inventarizace v prosinci 2014.

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
v řešení

Jednání rady bylo ukončeno dne 13.10.2014 v 19:00 hod.
Dne 13.10.2014 zapsala Mgr. Jarmila.Novohradská.
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