Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 27. října 2014
č.j.: 78/2014

dne 27. října 2014

Účast: pí Z. Čestická, pí Mgr. J. Novohradská, p. J. Václavík
Omluveni: p. A. Podzimek, p. F. Kunčar
Hosté: 0
Jednání zahájeno dne 27.10.2014 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./78/2014
- stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse dle přílohy
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 6./78/2014 - informaci o vyjádření k odvolání pí XXX
- dle bodu 7./78/2014 - došlou žádost o přidělení bytu od p. XXX
- dle bodu 9./78/2014 - informaci o dočasném uzavření ČP v Častolovicích dne
27.10.2014
- dle bodu 11./78/2014 - podaná odvolání k průběhu voleb a projednala případný
program ustanovující schůze, přičemž termín ustanovující schůze se bude odvíjet
od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové
- dle bodu 12./78/2014 - zápis z Kontrolního výboru dne 7.10.2014
RM pověřuje:
- dle bodu 13.2./78/2014 - starostku Mgr. Novohradskou, aby nechala případný
dodatek k nájemní smlouvě čp.80, předložený panem XXX, posoudit právníkem a
rozhodnutí odkládá na své další jednání
RM souhlasí:
- dle bodu 4./78/2014 - s dočasným záborem pozemků v době stavby a ostatní
problematiku týkající se pozemků postupuje novému ZM
- dle bodu 10./78/2014 - s poskytnutím mimořádného příspěvku na dopravu hráčů
AFK Častolovice autobusem firmy AUDIS Bus, s.r.o. na soutěžní utkání do České
Skalice a zpět ve výši 2.904,-Kč
- dle bodu 13./78/2014 - s prodloužením smlouvy na nabídku parcel v ulici
Polnodvorská s firmou M&M reality a pověřuje starostku podpisem
- dle bodu 13.1./78/2014 - s proplacením víceprací v ulici Mírová, které si vynutil
nepředpokládaný stav podloží (položení geotextilie, úprava štěrkodrtě) v ceně
32.561,- Kč s DPH
- dle bodu 13.3./78/2014 - s opravou nefunkční a nevyhovující hromosvodné
soustavy
na budově čp.211, náklady budou účtovány firmě Experior,
zaznamenány do změnového listu a zahrnuty do nákladů, na jejichž uznatelnou
část je poskytnuta dotace
- dle bodu 13.4./78/2014 - s nákupem odlehčených hliníkových vitrín, které
nahradí stávající těžkou a aktuálně nepoužitelnou úřední desku v částce do
50.000,-Kč
RM schvaluje:
1

-

dle bodu 3./78/2014 - Rozpočtové opatření č.7/RM/2014
dle bodu 13.5./78/2014 - směrnici č.2/2014 Práce uživatelů v počítačové síti
Městyse Častolovice.

RM vybrala:
- dle bodu 5./78/2014 - jako dodavatele profesionálního odvlhčovače vzduchu vysoušeče zdiva firmu ARTE RYCHNOV spol. s r.o, souhlasí s pořízením
vysoušeče MASTER typu DH 26 v ceně 21.939,-Kč vč. DPH a pověřuje
místostarostu pana Václavíka zasláním objednávky a komunikací s dodavatelem.

RM rozhodla:
- dle bodu 7./78/2014 - na základě vyhodnocení došlých žádostí a na základě
sociální potřebnosti o přidělení obecního bytu v čp.55 matce samoživitelce paní
XXX, souhlasí se sepsáním nájemní smlouvy 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 ponížené o 10% ve výši 1269,-Kč/měsíc s platností od 3.11.2014.
RM dle bodu 8./78/2014 vyjadřuje nesouhlas ke zprávě z FÚ Rychnov nad
Kněžnou, souhlasí s odvoláním, neboť je přesvědčena, že městys splnil
požadované úkony v zákonné lhůtě a pověřuje starostku Mgr. Novohradskou
přípravou a podpisem odvolání.
Trvá úkol, v řešení:
- dle bodu 11.6./71/2014 – místostarostu p. Kunčara zajištěním stojanu na kola
v řešení
v čp.53 a zastřešení sušáků na prádlo v čp. 53 a 55
- dle bodu 7./77/2014 – pořízení motorového kartáče se sněhovou radlicí do částky
20.000,-Kč.
přenecháno na zvážení budoucí RM

Jednání rady bylo ukončeno dne 27.10.2014 v 19:00 hod.
Dne 27.10.2014 zapsal Jiří Václavík, místostarosta.

2

