Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-26-2015

Termín jednání
Začátek jednání
Ing. Zdeněk Praus
Bc. Miloš Tichý

31. srpna 2015
16:00
Starosta městyse
Místostarosta městyse

Mgr. Alena Zvěřinová

Radní městyse

Miloslav Sršeň

Radní městyse

Přítomni

Omluveni

Antonín Podzimek - místostarosta

Hosté

5 člen ZO ČZS, Martin Špryňar

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-25-2015 ze dne 24. srpna 2015
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Povodňový plán obce – nabídka digitalizace
5. Výsledek výběrového řízení - ref.státní správy a samospr., rozpočtář, fin.referent, účetní
6. Jednání s panem Špryňarem majitelem nemovitosti čp. 14
7. Stav plnění rozpočtu 2015
8. Jednání se zástupci MO ČZS
9. Oprava rozvodů vody ve školní jídelně
10. Požadavek oprav v bytě pana Mácháčka v čp. 55
11. Solná jeskyně – návrh vyrovnání
12. Diskuze
13. Usnesení
Příloha
Hlasování

Usnesení

Program jednání
Proti

Pro
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM schvaluje program jednání RM-26-2015.

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-25-2015 ze dne 24. 8. 2015
Rada městyse (RM) provedla kontrolu usnesení a úkolů:
Trvají úkoly:
Bod č. 13 RM-15-2015 (povodňový plán – úkol trvá, viz RM-26-2015, bod 4)
Bod č. 5 RM-21-2015 (nařízení o zákazu podomního prodej – úkol trvá)
Bod č. 13 RM-23-2015 (Požární řád městyse – úkol trvá)
Bod č. 14 RM-23-2015 (pozemek pod cyklostezkou – úkol trvá)
Příloha
Hlasování

Pro

Zápis č. j. RM-25-2015
Proti
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Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň
Usnesení

-

-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-25-2015.

3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
RM byla seznámena s informací o stavech finančních prostředků na účtech městyse.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Stav finančních prostředků na účtech ke dni 31. 8. 2015
Pro
Proti
Zdržel se
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech městyse k 31. 8. 2015: Česká
spořitelna a.s. 7.730.076,48 Kč, Česká národní banka 2.079.811,55 Kč, Komerční banka a.s.
151.795,28 Kč a ČSOB a.s. 399.778,24 Kč.

4. Povodňový plán obce – nabídka digitalizace
RM jednala o nabídce Envipartner, s.r.o. na „Digitalizaci povodňového plánu obce, pořízení výstražných
systémů“ a o možnosti získání dotace.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Nabídka a návrh smlouvy
Pro
Proti
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň
-

Zdržel se
-

RM schválila nabídku Envipartner, s.r.o. na Digitalizaci povodňového plánu obce, pořízení
výstražných systémů“ a to pouze za možnosti získání dotace ( 85 % ). Pokud to nepůjde RM
schválí původní nabídku (viz RM-23-2015, bod 12).

5. Výsledek výběrového řízení – ref.státní správy a samospr., rozpočtář, fin.referent, účetní
RM projednala výsledek výběrového řízení – referent/ka státní správy a samosprávy, rozpočtář, finanční
referent, účetní.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Zápis z posouzení a hodnocení nabídek
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM schválila doporučení hodnotící komise a pověřila starostu uzavřít pracovní smlouvu s paní
Evou Žabkovou s termínem nástupu od 1. 11. 2015.

6. Jednání s panem Špryňarem, majitelem nemovitosti čp. 14
RM jednala s panem Martinem Špryňarem možnosti nákupu či směny pozemků čp. 14 a přilehlých v lokalitě
„Náměstí“.
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Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Výpisy s Katastru nemovitostí
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí informaci pana Martina Špryňara, že není ochoten jednat o směně
pozemků, ale pouze o prodeji pozemků a domu. Jedná se o pozemky p.č. 45, p.č. 65, p.č. 64
a dům čp. 14 o celkové výměře 1.671 m2. RM vzala na vědomí informaci, že pan Špryňar
předloží do 14. 9. 2015 nabídku prodeje
RM pověřila místostarostu Bc. Tichého zajistit znalecký posudek na předmětné nemovitosti.

7. Stav plnění rozpočtu 2015
RM jednala o situaci v plnění rozpočtu 2015.
Příloha
Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM vzala na vědomí informaci, že plnění příjmové strany rozpočtu 2015 se nachází
v odpovídajícím procentním poměru.
Usnesení

RM uložila starostovi, aby od účetní zajistil v termínu do 30. 9. detailní analýzu výdajové
stránky podle jednotlivých položek jako podklad pro případné rozpočtové změny pro
poslední čtvrtletí roku 2015.

8. Jednání se zástupci MO ČZS
RM byla zástupci MO ČZS seznámena s návrhem spolupráce při výstavě „Zahrada východních Čech“, která se
uskuteční ve dnech 1. – 4. 10. 2015.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Návrh spolupráce při výstavě „Zahrada východních Čech“
Pro
Proti
Zdržel se
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM schválila Návrh spolupráce při výstavě „Zahrada východních Čech“ a pověřila
místostarostu Bc. Tichého zajištěním příslušných bodů spolupráce připadajících na Městys
Častolovice.

9. Oprava rozvodů vody ve školní jídelně
RM se zabývala úhradou faktury za opravu rozvodů vody ve školní jídelně mimo schválený výdaj v rozpočtu 2015.
Příloha
Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

Usnesení
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RM schválila přefakturaci za opravy rozvodů vody ve školní jídelně v částce 19.710 Kč od
firmy Vonásek z Kostelce nad Orlicí na Základní školu a mateřskou školu Častolovice.

10. Požadavek oprav v bytě pana Macháčka v čp. 55
RM se zabývala dopisem pana Karla Macháčka o potřebě oprav v bytě v čp. 55.
Příloha
Pro

Hlasování

Usnesení

Dopis p. Macháčka
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí dopis pana Karla Macháčka s požadavkem oprav v bytě v čp. 53 a pověřila
místostarostu Bc. Tichého řešením této záležitosti.

11. Solná jeskyně – návrh vyrovnání
RM jednala o návrhu paní Mileny Bečičkové na vyrovnání pohledávky Městyse Častolovice.
Příloha

Návrh

Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM souhlasí s vyrovnáním pohledávky zápočtem movitých věcí v solné jeskyni a pověřuje
starostu sepsáním patřičné smlouvy za pomoci právního zástupce Městyse Častolovice.

12. Diskuze
Informace

Člen RM / host

13. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-26-2015

1

RM schvaluje program jednání RM-26-2015.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-25-2015.

3

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech městyse k 31. 8. 2015: Česká
spořitelna a.s. 7.730.076,48 Kč, Česká národní banka 2.079.811,55 Kč, Komerční banka a.s.
151.795,28 Kč a ČSOB a.s. 399.778,24 Kč.

4

RM schválila nabídku Envipartner, s.r.o. na Digitalizaci povodňového plánu obce, pořízení
výstražných systémů“ a to pouze za možnosti získání dotace ( 85 % ). Pokud to nepůjde
RM schválí původní nabídku (viz RM-23-2015, bod 12).
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5

6

RM schválila doporučení hodnotící komise a pověřila starostu uzavřít pracovní smlouvu
s paní Evou Žabkovou s termínem nástupu od 1. 11. 2015.

RM vzala na vědomí informaci pana Martina Špryňara, že není ochoten jednat o směně
pozemků, ale pouze o prodeji pozemků a domu. Jedná se o pozemky p.č. 45, p.č. 65, p.č.
64 a dům čp. 14 o celkové výměře 1.671 m2. RM vzala na vědomí informaci, že pan
Špryňar předloží do 14. 9. 2015 nabídku prodeje
RM pověřila místostarostu Bc. Tichého zajistit znalecký posudek na předmětné
nemovitosti.

RM vzala na vědomí informaci, že plnění příjmové strany rozpočtu 2015 se nachází
v odpovídajícím procentním poměru.
7

RM uložila starostovi, aby od účetní zajistil v termínu do 30. 9. detailní analýzu výdajové
stránky podle jednotlivých položek jako podklad pro případné rozpočtové změny pro
poslední čtvrtletí roku 2015.

8

RM schválila Návrh spolupráce při výstavě „Zahrada východních Čech“ a pověřila
místostarostu Bc. Tichého zajištěním příslušných bodů spolupráce připadajících na Městys
Častolovice.

9

RM schválila přefakturaci za opravy rozvodů vody ve školní jídelně v částce 19.710 Kč od
firmy Vonásek z Kostelce nad Orlicí na Základní školu a mateřskou školu Častolovice.

10

RM vzala na vědomí dopis pana Karla Macháčka s požadavkem oprav v bytě v čp. 53 a
pověřila místostarostu Bc. Tichého řešením této záležitosti.

11

RM souhlasí s vyrovnáním pohledávky zápočtem movitých věcí v solné jeskyni a pověřuje
starostu sepsáním patřičné smlouvy za pomoci právního zástupce Městyse Častolovice.

V Častolovicích 2. 9. 2015

………………………………………
Ing. Zdeněk Praus
Starosta městyse

………………………………………
Bc. Miloš Tichý
Místostarosta městyse

………………………………………
Mgr. Alena Zvěřinová
Radní městyse
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