Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 10. listopadu 2014
č.j.: 79/2014

dne 10. listopadu 2014

Účast: pí Z. Čestická, pí Mgr. J. Novohradská, p. J. Václavík, p. A. Podzimek, p. F.
Kunčar
Omluveni: 0
Hosté: 0
Jednání zahájeno dne 10.11.2014 v 16:00 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./79/2014
- stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse dle přílohy
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 8./79/2014 - Rozsudek soudu ve věci žaloby na vyklizení čp.13 proti
panu XXX.
- dle bodu 9./79/2014 - informaci o průběhu místního šetření Policie ČR a KHK
kraje v ulici Komenského a skutečnost, že k tomuto šetření nebyli původně
zástupci městyse přizváni, ale museli se sami přihlásit, ba vnutit.
- dle bodu 11./79/2014 - nabídku firmy MKhlas na pořízení zvonkohry a s ohledem
na vysokou pořizovací hodnotu ji nehodlá využít.
- dle bodu 13./79/2014 - Oznámení o skončení dokazování v ulici Mírová
- dle bodu 13.3./79/2014 - Žádost pana XXX o přidělení obecního bytu a pověřuje
referentku pí Hojnou odpovědí
- dle bodu 13.5./79/2014 - informaci o možnosti dotací na kompostárnu a konečné
rozhodnutí postupuje na příští ZM.
RM pověřuje:
- dle bodu 11.6./71/2014 - p. Kunčara objednáním plechové garáže do částky
20.000,-Kč pro čp. 53 s využitím jako úschovna kol nájemníků.
RM souhlasí:
- dle bodu 3./79/2014 - na základě vyjádření projektanta pana Faltyse
s provedením stavebních úprav bytu č.7 v čp.55 (pí XXX).
- dle bodu 4./79/2014 - s přihlášením paní XXX a jejího syna XXX k trvalému
pobytu v bytovém domě v čp.55 v ulici Masarykova v Častolovicích
- dle bodu 5./79/2014 - s poskytnutím mimořádného členského investičního
příspěvku DSO Orlice na dofinancování projektu POV dt.3 – „Cykloturistika
v Orlici“ ve výši 19.500,-Kč vč. DPH
- dle bodu 6./79/2014 - s přijetím dotace od KHK kraje na činnost jednotky JSDH
Častolovice a žádá velitele jednotky pana Kubíčka o doložení materiálů a výkazů
- dle bodu 7./79/2014 - s bezplatným poskytnutím sálu restaurace U Lva SRPDŠ MŠ na akci pro děti Kdo si hraje nezlobí dne 14.11.2014
- dle bodu 8./79/2014 - s vyzváním pana XXX na vrácení klíčů, pokud tak nebude
učiněno, tak s případným násilným otevřením nebytových prostor ( po konzultaci
s právníkem)
- dle bodu 13.2./79/2014 - s přemístěním mříže z vnějších prostor České pošty
v budově čp.10 do vnitřních (estetické a praktické důvody), vzhledem ke
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zhodnocení objektu po zateplení a předpokládaným úsporám na energiích
požaduje, aby náklady na přemístění mříže hradila Česká pošta s.p.
dle bodu 13.4./79/2014 - po kontrole a doplnění právníkem Mgr. Šromem
s dodatkem k nájemní smlouvě k čp.80 a pověřuje starostku podpisem
dle bodu 13.6./79/2014 - s podáním inzerátu na prodej autobusu v ceně dle
vyhotoveného znaleckého posudku
dle bodu 13.7./79/2014 - vzhledem k tomu, že městys Častolovice nemá OZV
upravující provoz hracích automatů, a tudíž nemůže ani rozhodnout jinak,
s umístěním a provozem hracího automatu v restauraci U Sršně
dle bodu 13.8./79/2014 - po domluvě s p. XXX s položením dlaždic na stávající
blátivou vyšlapanou stezku, vzhledem k pro chodce nebezpečnému úseku na
vjezdu do Častolovic směrem od Lible. Úprava bude snadno rozebíratelná a
přemístitelná.

- dle bodu 10./79/2014 - RM postupuje řešení problematiky nákupu zametacích
kartáčů nově složené RM Častolovice.
RM dle bodu 13.1./79/2014 nemá námitek proti plánované opravě trafostanice
na křižovatce ulic Mírová/Štefánikova, ale požaduje místo uvést do původního
stavu.
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 stojan vyřešen, zastřešení
sušáků v řešení
- dle bodu 7./77/2014 – pořízení motorového kartáče se sněhovou radlicí do
částky 20.000,-Kč.
postoupeno na zvážení budoucí RM

Jednání rady bylo ukončeno dne 10.11.2014 v 19:00 hod.
Dne 10.11.2014 zapsal Jiří Václavík, místostarosta.
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