Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-46-2016

Termín jednání

8. června 2016

Začátek jednání
Ing. Zdeněk Praus
Bc. Miloš Tichý

15:00
Starosta městyse
Místostarosta městyse

Mgr. Alena Zvěřinová

Radní městyse

Miloslav Sršeň

Radní městyse

Přítomni

Omluveni

Antonín Podzimek – Místostarosta městyse

Hosté

-

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-45-2015 ze dne 23. května 2016
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Zápis č. KST-04-2016 z jednání Komise stavební
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015
6. Nabídka operativního i finančního leasingu na multifunkční zařízení
7. Stav plnění rozpočtu 2016 k 31.5.2016
8. Projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Libel
9. Návrh smlouvy o budoucí nájemní smlouvě
10. Návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor
11. Smlouva o výpůjčce majetku
12. Posouzení návrhu úpravy Zřizovací listiny ZŠ a MŠ od KÚ KHK
13. Projektové záměry ZŠ a MŠ pro MAS Nad Orlicí
14. Nabídka na opravu podlahy v knihovně
15. Dopis ředitelky ZŠ a MŠ – snížení osobního příplatku
16. Upozornění z MěÚ Kostelec nad Orlicí pro vlastníky lesů
17. Žádost o řešení problémů v č.p. 53
18. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ o finanční prostředky z rozpočtu na nákup šatních skříněk
19. Žádost o opravu obkladů ve výdejně školní jídelny
20. Uzavření Fitness centra – rekonstrukce elektroinstalace
21. Řešení pozemků pod místní komunikací v části ulice Mírové
22. Stížnosti nájemníků v č.p. 55
23. Nabídky na posílení místního rozhlasu v lokalitě u hřbitova
24. Ceny vodného a stočného přes DSO Obecní voda
25. Vlastnictví silniční vegetace v průjezdním úseku obce na I/11
26. Záměr č. 2 Rady městyse o pronájem pozemku
27. Žádost o vyjádření k uzavírce železničního přejezdu
28. Odborný posudek posouzení příčin vlhkostních poruch stavby ZŠ
29. Dohoda u ukončení nájemní smlouvy
30. Kniha Častolovice
31. Diskuze
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32. Usnesení
Příloha
Hlasování

Usnesení

Program jednání
Proti

Pro
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM schvaluje program jednání RM-46-2016.

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-45-2015 ze dne 23. 5. 2016
Rada městyse (RM) provedla kontrolu usnesení a úkolů:
Trvají úkoly:
Bod č. 4 RM-28-2015 (úprava Zřizovací listiny ZŠ a MŠ – trvá, viz bod č.12, RM-46-2016)
Bod č. 13 RM-37-2016 (zpracování evidence nemovitého majetku – úkol trvá, Z: Tichý, T: do 30.6.2016)
Bod č. 17 RM-41-2016 (úprava dopravního značení, z DI Policie neodpovězeno, Z: Tichý, T: trvá)
Bod č. 20 RM-42-2016 (jednací řád Rady městyse – viz bod č.8, RM-44, trvá)
Bod č. 5 RM-43-2016 (darovací smlouva AFK, doplnění – Z: Tichý, T: 15.6.2016)
Bod č. 10 RM-43-2016 (opravy v ZŠ a MŠ – průběžně plněno, Z: Tichý, T: 31.7.2016)
Bod č. 14 RM-43-2016 (nájemní smlouva Hosp.Sternberg – Z: Praus, T: 30.6.2016)
Bod č. 17 RM-43-2016 (opravy MK, ulice Na obci – Z: Tichý, T: 31.7.2016)
Bod č. 7 RM-44-2016 (posouzení návrhu digitál.pov.plánu – Z: Kunčar, T: 30.6.2016)
Bod č. 9 RM-44-2016 (žádost řed. ZŠ a MŠ – Z: Zvěřinová, T: 30.6.2016)
Bod č. 10 RM-44-2016 (smlouva o nájmu služebního bytu – Z: Praus, T: 31.12.2016)
Bod č. 11 RM-44-2016 (problematika autorských práv - splněno)
Bod č. 13 RM-44-2016 (návrh smlouvy o pečovatelských službách – Z: Kubalíková, T: 31.12.2016)
Bod č. 16 RM-44-2016 (přerušení územního řízení, přepracovat žádost – Z: Podzimek, Hojná, T: 30.6.2016)
Bod č. 6 RM-45-2016 (obložení interiéru tříd ZŠ – objednáno, Z: Tichý, T: 31.8.2016)
Bod č. 7 RM-45-2016 (dopis na Aqua Servis – řešeno společně s DSO Obecní voda)
Bod č. 11 RM-45-2016 (zajištění dalších nabídek na zpracování změny ÚP – poptáno, Z: Tichý, T: 31.7.2016)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Zápis č. j. RM-45-2016
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-45-2016.

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 6. 6. 2016
Pro
Proti
Zdržel se
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 6. 6. 2016: Česká
spořitelna a.s. 2.159.099,77 Kč, Česká národní banka 4.939.793,77 Kč, Komerční banka a.s.
271.376,28 Kč a ČSOB a.s. 938.975,98 Kč.
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RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 6. 6. 2016 u České spořitelny a.s.:
8.428.095,20 Kč.

4. Zápis č. KST-04-2016 z jednání Komise stavební
RM projednala zápis č. KST-04-2016 z jednání Komise stavební.
Příloha
Hlasování
Usnesení

KST-04-2016
Proti

Pro
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí zápis č. KST-04-2016 z jednání Komise stavební.

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015
RM se zabývala projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Častolovice za rok 2015.
Příloha
Hlasování

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015
Pro
Proti
Zdržel se
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Častolovice za
rok 2015.
Usnesení
RM pověřila starostu Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Častolovice za
rok 2015 Zastupitelstvu městyse.

6. Nabídka operativního i finančního leasingu na multifukční zařízení
RM jednala o dvou nabídkách na leasing multifunkčního zařízení pro Úřad městyse od Callisto 96, s.r.o. –
zástupce společnosti Kyocera a Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Příloha
Hlasování

2x nabídka
Proti

Pro
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM schválila nabídku na leasing multifunkčního zařízení pro Úřad městyse od Konica
Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Usnesení
RM pověřila starostu uzavřít se společností leasingovou smlouvu dle předložené nabídky na
48 měsíců.

7. Stav plnění rozpočtu 2016 k 31. 5. 2016
RM projednala stav plnění rozpočtu 2016 k 31. 5. 2016.
Příloha
Hlasování

Pro

Výkaz plnění rozpočtu k 31.5.2016
Proti
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Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň
Usnesení

-

-

RM vzala na vědomí stav plnění rozpočtu 2016.

8. Projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Libel
RM projednala oznámení o návrhu zprávy o uplatňování ÚP Libel.
Příloha
Hlasování

Oznámení
Proti

Pro
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

Zdržel se

-

-

RM vzala na vědomí oznámení o návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Libel.
Usnesení

RM pověřila starostu seznámit se s ÚP Libel na MěÚ v Rychnově nad Kněžnou a v případě
kolize s ÚP Častolovice uplatnit v zákonné lhůtě požadavky za Městys Častolovice.

9. Návrh smlouvy o budoucí nájemní smlouvě
RM byla seznámena s návrhem Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě od Správy majetku HS s.r.o.
Příloha
Hlasování

Pro

Návrh smlouvy
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí návrh Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě.
Usnesení

RM pověřila místostarostu Bc. Tichého předložit návrh k posoužení právnímu zástupci
městyse Mgr. Šromovi a poté předložit RM.

10. Návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor
RM byla seznámena s návrhem Smlouvy o pronájmu nebytových prostor od Správy majetku HS s.r.o.
Příloha
Hlasování

Pro

Návrh smlouvy
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí návrh Smlouvy o pronájmu nebytových prostor.
Usnesení

RM pověřila místostarostu Bc. Tichého předložit návrh k posouzení právnímu zástupci
městyse Mgr. Šromovi a poté předložit RM.

11. Smlouva o výpůjčce majetku
RM projednala návrh Smlouvy o výpůjčce majetku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
bezplatné užívání budovy bez č.p. (budova márnice na hřbitově) na pozemku stavební parcely č. 203 v k.ú.
Častolovice.
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Příloha
Hlasování

Usnesení

Smlouva o výpůjčce majetku č.j. UZSVM/HRK/2177/2016-HRKM
Pro
Proti
Zdržel se
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM vzala na vědomí doporučení právního zástupce Mgr. Šroma a schválila Smlouvu o
výpůjčce majetku č.j. UZSVM/HRK/2177/2016-HRKM na bezplatné užívání budovy bez č.p.
na pozemku stavební pracely č. 203 v k.ú. Častolovice.
RM pověřila starostu podpisem této Smlouvy o výpůjčce majetku.

12. Posouzení návrhu úpravy Zřizovací listiny ZŠ a MŠ od KÚ KHK
RM se zabývala dopisem – doporučením z Odboru školství KÚ KHK na úpravu Zřizovací listiny.
Příloha
Hlasování

Pro

Dopis – doporučení úprav
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí doporučení z Odboru školství KÚ KHK na úpravu Zřizovací listiny ZŠ a
MŠ.
Usnesení
RM pověřila Ing. Voborníkovou zapracovat doporučení do návrhu Zřizovací listiny ZŠ a MŠ a
zaslat upravený dokument k posouzení auditorské firmě.

13. Projektové záměry ZŠ a MŠ pro MAS Nad Orlicí
RM byla seznámena s projektovými záměry ZŠ a MŠ pro MAS Nad Orlicí.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM schválila projektové investiční záměry ZŠ a MŠ pro MAS Nad Orlicí.

14. Nabídka na opravu podlahy v knihovně
RM projednala upravenou nabídku firmy CACH Podlahové krytiny na opravu podlahy v knihovně.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Nabídka
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM schválila nabídku firmy CACH Podlahové krytiny v částce 39.520,60 Kč vč. DPH na opravu
podlahy v knihovně.

15. Dopis ředitelky ZŠ a MŠ – snížení osobního příplatku
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RM se zabývala dopisem ředitelky ZŠ a MŠ, týkající se výhradám proti snížení osobního příplatku ředitelce ZŠ a
MŠ.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Dopis
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM vzala na vědomí dopis ředitelky ZŠ a MŠ s tím, že neschvaluje žádost o revokaci usnesení
z jednání RM.

16. Upozornění z MěÚ Kostelec nad Orlicí pro vlastníky lesů
RM byla seznámena s upozorněním z MěÚ Kostelec nad Orlicí pro vlastníky lesů, týkající předpokládané gradace
kůrovců.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Upozornění
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí upozornění z MěÚ Kostelec nad Orlicí pro vlastníky lesů, týkající se
předpokládané gradace kůrovců.
RM vzala na vědomí vyvěšení tohoto upozornění na vývěsní desce.

17. Žádost o řešení problémů v č.p. 53
RM projednávala žádost paní Hany Bartošové, bytem Masarykova č.p. 53 o řešení problémů soužití nájemníků
ve společných prostorách domu, patřícího městysi.
Příloha
Hlasování

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM vzala na vědomí žádost paní Hany Bartošové, bytem Masarykova č.p. 53 o řešení
problémů soužití nájemníků ve společných prostorách domu, patřícího městysi.
Usnesení
RM pověřila starostu a místostarostu Bc. Tichého svolat do 30. 6. 2016 schůzku nájemníků a
projednat řešení problémů společných prostor.

18. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ o finanční prostředky z rozpočtu na nákup šatních skříněk
RM projednávala žádost ředitelky ZŠ a MŠ o poskytnutí finančních prostředků na nákup šatních skříněk.
Příloha
Hlasování

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

Usnesení
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RM vzala na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
obce na nákup šatních skříněk.
RM doporučuje ředitelce ZŠ a MŠ čerpat finanční prostředky na nákup šatních skříněk
z položky 558 000 rozpočtu ZŠ a MŠ.

19. Žádost o opravu obkladů ve výdejně školní jídelny
RM projednávala žádost vedoucí školní jídelny paní Dany Potočkové o opravu obkladů ve výdejně školní jídelny.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM schválila žádost vedoucí školní jídelny o opravu obkladů ve výdejně školní jídelny a
pověřila místostarostu Bc. Tichého zajistit provedení opravy v době odstávky jídelny
v letních prázdninách.

20. Uzavření Fitness centra – rekonstrukce elektroinstalace
RM projednávala potřebu uzavření Fitness centra v sokolovně z důvodu rekonstrukce elektroinstalace od
19.9.2016 do 28.9.2016.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM vzala na vědomí potřebu uzavření Fitness centra v sokolovně z důvodu rekonstrukce
elektroinstalace od 19.9.2016 do 28.9.2016 a pověřila místostarostu Podzimka specifikovat
rozsah prací a finančních výdajů na rekonstrukci.

21. Řešení pozemků pod místní komunikací v části ulice Mírové
RM projednávala návrh místostarosty Podzimka na řešení pozemků pod místní komunikací v části ulice Mírové.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

E.mail zpráva
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí návrh místostarosty Podzimka a rozhodla odložit záležitost na další
jednání RM.

22. Stížnost nájemníků v č.p. 55
RM projednávala návrh místostarosty Podzimka na řešení stížnosti obyvatel č.p. 55 na zápach ze dvora a hlučné
jednání.
Příloha

E.mail zpráva
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Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM vzala na vědomí návrh místostarosty Podzimka a rozhodla odložit záležitost na další
jednání RM.

23. Nabídky na posílení místního rozhlasu v lokalitě u hřbitova
RM projednala tři nabídky na posílení místního rozhlasu u hřbitova mezi bytové domy od firem: Radek Pikl, Libor
Kopecký a Vladimír Černý.
Příloha
Hlasování

Usnesení

E.mail zpráva
Proti

Pro
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM schválila nabídku pana Radka Pikla na posílení místního rozhlasu v lokalitě mezi
hřbitovem a bytovými domy v ulici Školské v částce 19.082 Kč vč. DPH.

24. Ceny vodného a stočného přes DSO Obecní voda
RM projednávala návrh místostarosty Podzimka na …….
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM vzala na vědomí návrh místostarosty Podzimka a rozhodla odložit záležitost na další
jednání RM z důvodu nedostatečné specifikace návrhu.

25. Vlastnictví silniční vegetace v průjezdním úseku obce na I/11
RM projednávala výzvu ŘSD o prohlášení k vlastnictví silniční vegetace v průjezdním úseku Častolovice na silnici
I/11.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Výzva
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM schválila prohlášení pro ŘSD, že předmětná silniční vegetace (příkop při vjezdu od HK)
není a nikdy nebyla ve vlastnictví městyse Častolovice.
RM pověřila starostu odpovědět v tomto smyslu ŘSD.

26. Záměr č. 2 Rady městyse o pronájem pozemku
RM projednávala návrh záměru na pronájem části pozemku (180 m2) parc. čís. 770/7.
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Příloha
Hlasování

Usnesení

Záměr č. 2 RM
Proti

Pro
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM schválila Záměr č. 2 o pronájmu části pozemku (180 m2) parc. čís. 770/7 a pověřila
referentku paní Hojnou vyvěšením záměru.

27. Žádost o vyjádření k uzavírce železničního přejezdu
RM projednávala žádost firmy Jiří Lorenc o vyjádření k uzavírce železničního přejezdu na I/11 u vlakové stanice
zastávka Častolovice od 10.7. do 15.7.2016. z důvodu opravy žlabu pod vozovkou.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM nesouhlasí s uzavírkou a objízdnou trasou po dobu opravy přejezdu na I/11 u vlakové
stanice zastávka Častolovice od 10.7. (od 6.00) do 15.7.2016 ( do 24.00).

28. Odborný posudek posouzení příčin vlhkostních poruch stavby ZŠ
RM projednávala informaci místostarosty Bc. Tichého o závěrech odborného posudku na posouzení příčin
vlhkostních poruch spodní stavby a návrhu nápravných opatřeních od DEKPROJEKT, s.r.o.
Příloha
Hlasování

Odborný posudek
Proti

Pro
Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí závěry odborného posudku na posouzení příčin vlhkostních poruch
spodní stavby a návrhu nápravných opatřeních od DEKPROJEKT, s.r.o.
Usnesení
RM pověřila místostarostu Bc. Tichého zajistit postupnou realizaci nápravných opatření dle 1.
etapy (kanalizace, dešťová kanalizace, oprava anglických dvorků a oprava vnitřních omítek).

29. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
RM projednávala návrh na dohodu o ukončení nájemní smlouvy na cca 100 m2 s paní Z. Tkáčovou na parc. čís.
84 v k.ú. Častolovice.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM schválila Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s paní Z. Tkáčovou na část pozemku parc.
čís. 84 v k.ú. Častolovice k 30. 6. 2016 a pověřila starostu podpisem dohody a zajištěním
dohody s nájemcem.
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30. Kniha Častolovice
RM projednávala návrh starosty o potřebě souhlasu, aby kniha Častolovice mohla být věnována jako dar u
příležitosti významných společenských událostí.
Příloha

-

Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM schvaluje 100 ks knížek Častolovice jako dar při významných životních jubilejních, vítání
občánků, svatbách a k další propagaci městyse.

31. Diskuze
Člen RM / host

Tichý

Zvěřinová

Informace
Informace, že od 9.6.2016 bude zahájeno Katastrálním úřadem mapování intravilánu k.ú.
Častolovice za přítomnosti zástupce městyse. Tím bude většinou místostarosta Bc. Tichý,
případně jeho náhradník.
Informace o nabídkách na opravu komunikací v zámkové dlažbě na místních
komunikacích.
Informoval o potřebě, aby místostarosta Podzimek dořešil evidenci a umístění rezervních
klíčů do nové schránky v kanceláři místostarostů.
Informovala o nabídkách dalších pečovatelských služeb (Týniště nad Orlicí, Rychnov nad
Kněžnou a soukromé z okolí), přičemž z porovnání vychází nejlépe nabídka z Kostelce nad
Orlicí. Doporučuje, aby členové RM poslali protinávrhy k připravované smlouvě s PS
Kostelec nad Orlicí.

32. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-46-2016

1

RM schvaluje program jednání RM-46-2016.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-45-2015.

3

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 6. 6. 2016:
Česká spořitelna a.s. 2.159.099,77 Kč, Česká národní banka 4.939.793,77 Kč, Komerční
banka a.s. 271.376,28 Kč a ČSOB a.s. 938.975,98 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 6. 6. 2016 u České spořitelny a.s.:
8.428.095,20 Kč.

4

RM vzala na vědomí zápis č. KST-04-2016 z jednání Komise stavební.

5

RM vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Častolovice za
rok 2015.
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RM pověřila starostu Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Častolovice za
rok 2015 Zastupitelstvu městyse.

RM schválila nabídku na leasing multifunkčního zařízení pro Úřad městyse od Konica
Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
6
RM pověřila starostu uzavřít se společností leasingovou smlouvu dle předložené nabídky
na 48 měsíců.

7

RM vzala na vědomí stav plnění rozpočtu 2016.

RM vzala na vědomí oznámení o návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Libel.
8

RM pověřila starostu seznámit se s ÚP Libel na MěÚ v Rychnově nad Kněžnou a v případě
kolize s ÚP Častolovice uplatnit v zákonné lhůtě požadavky za Městys Častolovice.

RM vzala na vědomí návrh Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě.
9

RM pověřila místostarostu Bc. Tichého předložit návrh k posoužení právnímu zástupci
městyse Mgr. Šromovi a poté předložit RM.

RM vzala na vědomí návrh Smlouvy o pronájmu nebytových prostor.
10

11

RM pověřila místostarostu Bc. Tichého předložit návrh k posouzení právnímu zástupci
městyse Mgr. Šromovi a poté předložit RM.

RM vzala na vědomí doporučení právního zástupce Mgr. Šroma a schválila Smlouvu o
výpůjčce majetku č.j. UZSVM/HRK/2177/2016-HRKM na bezplatné užívání budovy bez
č.p. na pozemku stavební pracely č. 203 v k.ú. Častolovice.
RM pověřila starostu podpisem této Smlouvy o výpůjčce majetku.

RM vzala na vědomí doporučení z Odboru školství KÚ KHK na úpravu Zřizovací listiny ZŠ a
MŠ.
12
RM pověřila Ing. Voborníkovou zapracovat doporučení do návrhu Zřizovací listiny ZŠ a MŠ
a zaslat upravený dokument k posouzení auditorské firmě.

13

RM schválila projektové investiční záměry ZŠ a MŠ pro MAS Nad Orlicí.

14

RM schválila nabídku firmy CACH Podlahové krytiny v částce 39.520,60 Kč vč. DPH na
opravu podlahy v knihovně.
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15

16

RM vzala na vědomí dopis ředitelky ZŠ a MŠ s tím, že neschvaluje žádost o revokaci
usnesení z jednání RM.

RM vzala na vědomí upozornění z MěÚ Kostelec nad Orlicí pro vlastníky lesů, týkající se
předpokládané gradace kůrovců.
RM vzala na vědomí vyvěšení tohoto upozornění na vývěsní desce.

RM vzala na vědomí žádost paní Hany Bartošové, bytem Masarykova č.p. 53 o řešení
problémů soužití nájemníků ve společných prostorách domu, patřícího městysi.
17
RM pověřila starostu a místostarostu Bc. Tichého svolat do 30. 6. 2016 schůzku nájemníků
a projednat řešení problémů společných prostor.

RM vzala na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu obce na nákup šatních skříněk.
18
RM doporučuje ředitelce ZŠ a MŠ čerpat finanční prostředky na nákup šatních skříněk
z položky 558 000 rozpočtu ZŠ a MŠ.

19

RM schválila žádost vedoucí školní jídelny o opravu obkladů ve výdejně školní jídelny a
pověřila místostarostu Bc. Tichého zajistit provedení opravy v době odstávky jídelny
v letních prázdninách.

20

RM vzala na vědomí potřebu uzavření Fitness centra v sokolovně z důvodu rekonstrukce
elektroinstalace od 19.9.2016 do 28.9.2016 a pověřila místostarostu Podzimka specifikovat
rozsah prací a finančních výdajů na rekonstrukci.

21

RM vzala na vědomí návrh místostarosty Podzimka a rozhodla odložit záležitost na další
jednání RM.
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22

RM vzala na vědomí návrh místostarosty Podzimka a rozhodla odložit záležitost na další
jednání RM.

23

RM schválila nabídku pana Radka Pikla na posílení místního rozhlasu v lokalitě mezi
hřbitovem a bytovými domy v ulici Školské v částce 19.082 Kč vč. DPH.

24

RM vzala na vědomí návrh místostarosty Podzimka a rozhodla odložit záležitost na další
jednání RM z důvodu nedostatečné specifikace návrhu.

25

RM schválila prohlášení pro ŘSD, že předmětná silniční vegetace (příkop při vjezdu od HK)
není a nikdy nebyla ve vlastnictví městyse Častolovice.
RM pověřila starostu odpovědět v tomto smyslu ŘSD.

26

RM schválila Záměr č. 2 o pronájmu části pozemku (180 m2) parc. čís. 770/7 a pověřila
referentku paní Hojnou vyvěšením záměru.

27

RM nesouhlasí s uzavírkou a objízdnou trasou po dobu opravy přejezdu na I/11 u vlakové
stanice zastávka Častolovice od 10.7. (od 6.00) do 15.7.2016 ( do 24.00).

RM vzala na vědomí závěry odborného posudku na posouzení příčin vlhkostních poruch
spodní stavby a návrhu nápravných opatřeních od DEKPROJEKT, s.r.o.
28

29

30

RM pověřila místostarostu Bc. Tichého zajistit postupnou realizaci nápravných opatření dle
1. etapy (kanalizace, dešťová kanalizace, oprava anglických dvorků a oprava vnitřních
omítek).

RM schválila Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s paní Z. Tkáčovou na část pozemku
parc. čís. 84 v k.ú. Častolovice k 30. 6. 2016 a pověřila starostu podpisem dohody a
zajištěním dohody s nájemcem.

RM schvaluje 100 ks knížek Častolovice jako dar při významných životních jubilejních,
vítání občánků, svatbách a k další propagaci městyse.

V Častolovicích 14. 6. 2016
………………………………………
Ing. Zdeněk Praus
Starosta městyse

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

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