Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 24. listopadu 2014

č.j.: 80/2014

dne 24. 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 24.11.2014 v 16:30 hodin.
RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./80/2014
- stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse dle přílohy
- informaci o stavu dlužníků a vymáhání dlužných částek
- dle bodu 4./80/2014 - probíhající stavební úpravy v bytě č. 7 bytového domu
čp.55 probíhající v součinnosti s projektantem panem Faltysem
- dle bodu 5./80/2014 - informaci o zaslání dalších důkazních listin ve věci
prokazování vlastnictví pozemků v ulici Mírová
- dle bodu 6./80/2014 - informaci o odvolání proti rozhodnutí FÚ a termínovou
chronologii řešení
- dle bodu 7./80/2014 - Žádost o vyjádření vlastníka k pozemkům v rámci projektu
Zvýšení kapacity trati Týniště nad orlicí – Častolovice – Solnice, 3., část,
postupuje k rozhodnutí novému ZM a pověřuje referentku odpovědí
- dle bodu 10./80/2014 – osvobozující Rozsudek Krajského soudu v Hradci
Králové ve věci sporu ZŠ a MŠ Častolovice s pí XXX, pí XXX se odvolala
- dle bodu 11./80/2014 - program ustanovující schůze naplánované na čtvrtek
27.11.2014
- dle bodu 13.1./80/2014 - informaci o navázání kontaktu a spolupráce s vážným
zájemcem o pozemek v ulici Polnodvorská panem XXX z Potštejna
- dle bodu 13.3./80/2014 - informaci o stavu zápisů do obecní kroniky
- dle bodu 13.4./80/2014 - bere na vědomí a nemá námitek proti uzavření MŠ
Častolovice ve dnech 22., 23.12.2014 a 2.1.2015

RM pověřuje:
- dle bodu 8./79/2014 - referentku vyzváním pana XXX na vrácení klíčů od čp.13
- dle bodu 13.3./80/2014 - Kulturní komisi vyžádáním a kontrolou zápisů v kronice,
následně bude možné vyplatit odměnu kronikářce.
RM souhlasí:
- dle bodu 2./80/2014 - s vyvěšením Rozpočtového výhledu na rok 2017
- dle bodu 2./80/2014 - s vyvěšením Rozpočtového provizoria na rok 2015
- dle bodu 8./80/2014 - s vyplacením odstupného uvolněným zastupitelům
v měsíčních splátkách
- dle bodu 9./80/2014 - se zahájením opravy tarasu před budovou ZŠ Častolovice,
poškozeného při nedávné vážné dopravní nehodě, opravu havarijního a
nebezpečného stavu provede v rozsahu prací stanovených v předloženém krycím
1

-

listu rozpočtu původní realizátor opravy tarasu firma Racio, práce (uvedení do
původního stavu) budou hrazeny z pojistky viníka dopravní nehody.
dle bodu 13.5./80/2014 - s prominutím poplatku za pronájem sálu a energie
v sále restaurace U Lva na akci Veřejná schůze dne 17.11.2014

RM schvaluje:
- dle bodu 3./80/2014 - Rozpočtové opatření č.8/RM/2014
- dle bodu 13.2./80/2014 - Dodatek č.2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor
v čp.10.
RM dle bodu 13./80/2014 není schopna objektivně v danou dobu posoudit
soužití paní XXX a pana XXX, či případný pobyt pana XXX v bytovém domě
čp.53, je nutno dodržet procesní postup, který žadatelce sdělí referentka pí
Hojná.
RM dle bodu 13.1./80/2014 požádala právníka Mgr. Šroma o přepracování smluv
na pozemky dle NOZ, nové smlouvy radní obdrželi dnes, tj. dne 24.11.2011,
konečné rozhodnutí o jejich využití je postoupeno na příští ZM.
Trvá úkol, v řešení:
- dle bodu 7./77/2014 – pořízení motorového kartáče se sněhovou radlicí do
částky 20.000,-Kč.
postoupeno na zvážení budoucí RM
- dle bodu 13.6./79/2014 - s podáním inzerátu na prodej autobusu v ceně dle
vyhotoveného znaleckého posudku
v řešení
- 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 nově zjištěných skutečností je nutné znát názor nového
správce pana XXX, osloven, v řešení

Jednání rady bylo ukončeno dne 24.11.2014 v 18:00 hod.
Dne 24.11.2014 zapsal Jiří Václavík, místostarosta.
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