Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-56-2016

Termín jednání

14. listopadu 2016

Začátek jednání

Přítomni

Ing. Zdeněk Praus
Bc. Miloš Tichý
Antonín Podzimek
Mgr. Alena Zvěřinová

15:00
Starosta městyse
Místostarosta městyse
Místostarosta městyse
Radní městyse

Miloslav Sršeň

Radní městyse

Omluveni

-

Hosté

-

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-55-2015 ze dne 31. října 2016
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Nabídka městyse na odkup pozemků pod stavbou v ulici Mírové
5. Závazná přihláška k výstavbě rodinného domku v ul. Polnodvorské, parc.čís. 508/73
6. Závazná přihláška k výstavbě rodinného domku v ul. Polnodvorské, parc.čís. 508/53
7. Zápis z jednání Komise stavební č. KST-07-2016
8. Stížnost na hluk a prašnost z provozovny pana Františka Plašila
9. Žádost o povolení přístavby dílny pana Františka Plašila
10. Žádost o stanovisko k PD změny využití stavby – kavárna Okapi
11. Cenový rozpočet výměny rozvodů TUV a cirkulace v kotelně 96 b.j. U Konopáče
12. Nabídka na zpracování projektové žádosti Walim – Častolovice, polsko – české spolupráce
13. Závěr šetření Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR
14. Příkazní smlouva na přípravu žádosti o dotaci na rekonstrukci půdních prostor ZŠ
15. Oznámení MěÚ Kostelec nad Orlicí o zahájení řízení na odběr podzemních vod v č.p. 184
16. Stanovisko k PD novostavby rodinného domu v ul. Polnodvorské na parc. čís. 508/69
17. Žádost o sdělení informací o možném zájmu o koupi podílu z exekuce majetku
18. Zápisy z jednání Finančního výboru č. FVY-12-2016 a FVY-13-2016
19. Metodické doporučení MF ČR k aplikaci zákona o možnosti promíjení místních poplatků
20. Návrh koncepce technických zařízení a sanace spodní stavby sálu U Lva
21. Žádost o spolufinancování osobní asistence dětem s bydlištěm v Častolovicích v r. 2017
22. Žádost o změnu Územního plánu na parc. čís. 3281
23. Cenová nabídka na architektonickou studii sadových úprav u ZŠ a dendrologický průzkum
24. Opatření obecné povahy – odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
25. Otevřený dopis Radě městyse od paní Jany Albrechtové
26. Článek ředitelky ZŠ a MŠ v časopisu Rodina a škola „Zřizovatel naši školu šikanuje“
27. Výběrové řízení na pozici „Pracovník MH – pracovník pro úklid veřejných prostranství“
28. Vyhodnocení nabídek na demolici objektů u sálu U Lva
29. Doplňovací volby do Školské rady ZŠ a MŠ
30. Žádost o přijmutí daru pro ZŠ a MŠ
31. Dětský jarmark v prostorách školní jídelny
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32. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software
33. Diskuze
34. Usnesení
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Program jednání
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM schvaluje program jednání RM-56-2016.

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-55-2015 ze dne 31. 10. 2016
Rada městyse (RM) provedla kontrolu usnesení a úkolů:
Trvají úkoly:
Bod č. 4 RM-28-2015 (úprava Zřizovací listiny ZŠ a MŠ – návrh zpracován, viz bod č.12, RM-46-2016)
Bod č. 13 RM-44-2016 (návrh smlouvy o pečovatelských službách – viz bod 4, RM-52-2016, trvá)
Bod č. 16 RM-44-2016 (přerušení územního řízení, prodlouženo, Z: Podzimek, Hojná, T: 30.11.2016)
Bod č. 21 RM-46-2016 (pozemky ulice Mírová, vyzvat majitele k jednání, právní pomoc – splněno, viz bod č. 4,
RM-56-2016)
Bod č. 18 RM-51-2016 (právní kroky ve věci navrácení odměny řed. ZŠ a MŠ, splněno – Z: Praus)
Bod č. 15 RM-53-2016 (usnesení Okresního soudu předat právnímu zástupci městyse, splněno – Z: Praus)
Bod č. 4 RM-54-2016 (zpracovat detailní stanovisko k PD rekonstrukce mostu, včetně vyjádření dalších
dotčených subjektů, trvá – Z: Tichý, spolupráce Mgr. Šrom)
Bod č. 11 RM-54-2016 (zpracovat nabídky propagačních materiálů pro rok 2017, trvá – Z: Voborníková)
Bod č. 12 RM-54-2016 (prověřit možnost projektů na dotační programy, splněno, není vhodné – Z: Praus)
Bod č. 13 RM-54-2016 (výpověď nájemních smluv na pronájem pozemku, trvá – Z: Praus)
Bod č. 16 RM-54-2016 (jednání o dotaci na VO, trvá, pozvat k jednání – Z: Tichý)
Bod č. 20 RM-54-2016 (právní posouzení nájemních smluv na bytové prostory, trvá – Z: Mgr. Šrom, Tichý)
Bod č. 19 RM-54-2016 (předložení upravené Výroční zprávy ZŠ a MŠ za školní rok 2015-2016 do 13. 11. 2016 –
bylo ředitelkou ZŠ a MŠ splněno)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Zápis č. j. RM-55-2016
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-55-2016.

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

Stav finančních prostředků na účtech ke dni 14. 11. 2016
Pro
Proti
Zdržel se
Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Usnesení
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-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 14. 11. 2016:
Česká spořitelna a.s. 9.144.926,17 Kč, Česká národní banka 5.086.775,84 Kč, Komerční banka
a.s. 375.376,28 Kč a ČSOB a.s 1.132.115,30 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 14. 10. 2016 u České spořitelny a.s.:
7.638.888,90 Kč.

4. Nabídka městyse na odkup pozemků pod stavbou v ulici Mírové
RM se zabývala Mgr. Šromem vypracovanou nabídkou na odkup pozemků pod stavbou místní komunikace v ulici
Mírové.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Dopis – nabídka odkupu pozemku
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM schválila dopis Mgr. Šroma – nabídku odkupu pozemku pod stavbou místní komunikace
v ulici Mírové a pověřila Ing. Voborníkovou rozeslat nabídku všem dotčeným vlastníkům.

5. Závazná přihláška k výstavbě rodinného domku v ul. Polnodvorské, parc. čís. 508/73
RM projednala závazné přihlášky paní Michaely Bártové, Roveň čp. 13, Rychnov nad Kněžnou k výstavbě
rodinného domku na parcele číslo 508/73 v ulici Polnodvorské a paní Jany Vojtíškové, Sokolovská 1344, Rychnov
nad Kněžnou k výstavbě rodinného domku na parcele číslo 508/73 v ulici Polnodvorské.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Závazná přihláška
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí závazné přihlášky paní Michaely Bártové, Roveň čp. 13, Rychnov nad
Kněžnou k výstavbě rodinného domku na parcele číslo 508/73 v ulici Polnodvorské a paní Jany
Vojtíškové, Sokolovská 1344, Rychnov nad Kněžnou k výstavbě rodinného domku na parcele
číslo 508/73 v ulici Polnodvorské.

6. Závazná přihláška k výstavbě rodinného domku v ul. Polnodvorské, parc. čís. 508/53
RM byla seznámena se zrušením závazné přihlášky paní Markéty Chmelové, Kvasiny čp. 383, k výstavbě
rodinného domu na parcele číslo 508/73 v ulici Polnodvorské a se závaznou přihláškou paní Markéty Chmelové,
Kvasiny čp. 383, k výstavbě domu na parcele číslo 508/53 v ulici Polnodvorské.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Závazná přihláška
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí zrušení závazné přihlášky paní Markéty Chmelové, Kvasiny čp. 383,
k výstavbě rodinného domu na parcele číslo 508/73 v ulici Polnodvorské.
RM vzala na vědomí závaznou přihlášku paní Markéty Chmelové, Kvasiny čp. 383, k výstavbě
domu na parcele číslo 508/53 v ulici Polnodvorské.
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7. Zápis z jednání Komise stavební č. KST-07-2016
RM projednala zápis z jednání Komise stavební č. KST-07-2016.
Příloha
Hlasování

Usnesení

KST-06-2016
Proti

Pro

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí zápis a doporučení z jednání Komise stavební č. KST-07-2016
k projednávaným záležitostem:
- projednání hranic vjezdů do garáží a vchodů do řadového domu v ulici Severní
- stanovisko k povolení přístavby dílny pana Plašila v ul. Severní
- stanovisko k PD změny využití stavby a stavební úpravy na kavárnu Okapi
- rekonstrukce mostu přes řeku Bělou
RM pověřila místostarostu Bc. Tichého v záležitosti úpravy hranic pozemků před řadovými
bytovými domy v ulici Severní v rámci mapování v městysi jednat s Katastrálním úřadem,
řešení této zúžené části s projektantem rekonstrukce ulic Severní a Bažantnické a právním
zástupcem Mgr. Šromem o možnosti věcných břemen na inženýrské sítě.

8. Stížnost na hluk a prašnost z provozovny pana Františka Plašila
RM projednala stížnost pana Ing. Jiřího Kotouče, bytem Bažantnická 74, Častolovice na hluk a prašnost
z provozovny pana Františka Plašila.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Stížnost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM vzala na vědomí stížnost pana Ing. Jiřího Kotouče na hluk a prašnost z provozovny pana
Františka Plašila směřujícímu do ulice Bažantnické, včetně vyjádření jeho nesouhlasu
s dalším rozšiřováním provozovny směrem do ulice Bažantnické z důvodů uvedených, dále
dopravního zatížení ulice Bažantnické a také připomínky dotčení stavby do ochranného
pásma VN.

9. Žádost o povolení přístavby dílny pana Františka Plašila
RM projednala žádost pana Františka Plašila, bytem Severní 399, Častolovice, o povolení přístavby dílny na
lékařské nástroje na pozemcích parc. číslo 753/18 a 753/52.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Tichý

RM vyžaduje stanovisko stavebního úřadu MěÚ Kostelec nad Orlicí k žádosti pana Františka
Plašila k přístavbě dílny s ohledem na platně vydanou ÚPD Častolovice a souhlasí se
stanoviskem Komise stavební se zřízením protihlukových a protiprašných opatření.
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10. Žádost o stanovisko k PD změny využití stavby – kavárna Okapi
RM projednala žádost stavebníka pana Tomáše Bělky, Masarykova 15, Častolovice, o vydání souhrnného
stanoviska k PD – změna využití stavby a stavební úpravy pro kavárnu „Okapi“.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Žádost o stanovisko
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

Zdržel se

-

-

RM nemá námitek k předložené projektové dokumentaci od stavebníka pana Tomáše Bělky
na změnu využití stavby a stavebním úpravám pro kavárnu „Okapi“ v objektu domu č.p. 15
v ulici Masarykově.

11. Cenový rozpočet výměny rozvodů TUV a cirkulace v kotelně 96 b.j. U Konopáče
RM jednala o SBD Průkopník Rychnov nad Kněžnou předloženém rozpočtu firmy Luděk Vídeňský, Potštejn, na
výměnu rozvodů TUV a cirkulace včetně izolace v kotelně – napojení bytového domu čp. 413 – 418 (96 bj.) v ulici
U Konopáče.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Cenový rozpočet
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

Zdržel se

-

-

RM schválila předložený cenový rozpočet firmy Luděk Vídeňský, Potštejn, na výměnu rozvodů
TUV a cirkulace včetně izolace v kotelně pro napojení bytového domu čp. 413 – 418 (96 bj.)
v ulici U Konopáče v ceně 19.840 Kč + DPH.
RM schválila po dokončení prací provést úpravy v evidenci majetku městyse.

12. Nabídka na zpracování projektové žádosti Walim – Častolovice, polsko – české spolupráce
RM projednala nabídku Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou, na zpracování projektové žádosti
„Walim a Častolovice – polsko-česká spolupráce v oblasti turistiky“ předkládané do fondu mikroprojektů
Euroregionu Glacensis v rámci INTERREG V-A ČR – PR 2014 – 2020.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Nabídka
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM schválila nabídku Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou, na zpracování
projektové žádosti „Walim a Častolovice – polsko-česká spolupráce v oblasti turistiky“
v ceně 3.000 Kč + DPH za formování projektového záměru a 15.000 Kč + DPH za zpracování
žádosti a povinných příloh.

13. Závěr šetření Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR
RM se zabývala závěrem šetření Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, týkající se vydávání občasníku
„Dobrý den Častolovice“.
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Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Závěr šetření
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

Zdržel se

-

-

RM vzala na vědomí závěr šetření Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, v němž
upozorňuje Městys Častolovice, aby jednotlivé věci předávané advokátní kanceláři byly
schvalovány příslušným orgánem městyse.

14. Příkazní smlouva na přípravu žádosti o dotaci na rekonstrukci půdních prostor ZŠ
RM projednala návrh příkazní smlouvy mezi Městysem Častolovice (příkazce) a GRATIS Consulting, s.r.o. Hradec
Králové (příkazník), jejímž předmětem je poskytování poradenské a konzultační činnosti v rámci přípravy žádosti
o dotaci na rekonstrukci půdních prostor základní školy.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Příkazní smlouva
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

Zdržel se

-

-

RM schválila příkazní smlouvu s firmou GRATIS Consulting, s.r.o. Hradec Králové, jejímž
předmětem je poskytování poradenské a konzultační činnosti v rámci přípravy žádosti o
dotaci na rekonstrukci půdních prostor základní školy za odměnu 22.000 Kč za přípravu
žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu a za odměnu 55.000 Kč za
vypracování studie proveditelnosti, jako povinné přílohy k žádosti o dotaci a pověřila
starostu podpisem smlouvy.

15. Oznámení MěÚ Kostelec nad Orlicí o zahájení řízení na odběr podzemních vod v č.p. 184
RM byla seznámena s oznámením Stavebního úřadu – životní prostředí MěÚ Kostelec nad Orlicí o zahájení řízení
na odběr podzemních vod, dle žádosti Hany a Aleše Brandejsových, bytem Masarykova 184, Častolovice.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Oznámení
Proti

Pro
Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM nemá námitek k oznámení č.j. SÚŽP 3462/2016-24834/2016-ms o zahájení řízení na
odběr podzemních vod v č.p. 184 v Častolovicích za účelem zásobování užitkovou vodou.

16. Stanovisko k PD novostavby rodinného domu v ul. Polnodvorské na parc. čís. 508/69
RM se zabývala projednáním stanoviska k PD novostavby rodinného domu v ul. Polnodvorské na parc. čís.
508/69.
Příloha
Hlasování

Nabídka
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

-

Usnesení
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RM na základě vyjádření architekta městyse Ing. Arch. Bittnera k PD novostavby a
stanovisku Komise stavební nemá námitek k PD novostavby rodinného domu na parc. čís.
508/69 stavebníků Josefa Janečka a Adély Křížkové a pověřuje referentku paní Hojnou, aby
stavebníkům sdělila stanovisko RM, včetně podmínek uvedených ve vyjádření Komise
stavební.

17. Žádost o sdělení informací o možném zájmu o koupi podílu z exekuce majetku
RM projednala žádost z Exekutorského úřadu Brno-město o sdělení informací o možném zájmu o koupi podílu
z exekuce majetku paní Milady Hofmanové, bytem Krnov, LV č. 1343.
Příloha
Hlasování

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM vzala na vědomí žádost z Exekutorského úřadu Brno-město č.j. 030EX931/06-202 o
sdělení informací o možném zájmu o koupi podílu z exekuce majetku paní Milady
Hofmanové, bytem Krnov, LV č. 1343.
Usnesení
RM souhlasí s koupí podílu dle LV č. 1343, parc. čís. 786/19 a parc. čís. 786/49 z exekuce
majetku paní Milady Hofmanové, bytem Krnov a pověřuje starostu jednáním o koupi
s Exekutorským úřadem Brno.

18. Zápisy z jednání Finančního výboru č. FVY-12-2016 a FVY-13-2016
RM byla seznámena se zápisy z jednání Finančního výboru č. FVY-12-2016 a FVY-13-2016.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Pro

Zápisy č. FVY-12-2016 a FVY-13-2016
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

Zdržel se

-

-

RM vzala na vědomí zápisy z jednání Finančního výboru č. FVY-12-2016 a FVY-13-2016.

19. Metodické doporučení MF ČR k aplikaci zákona o možnosti promíjení místních poplatků
RM byla seznámena s metodickým doporučením MF ČR k aplikaci zákona o možnosti promíjení místních
poplatků dle ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č.
266/2015 Sb.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Metodické doporučení MF ČR
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí metodické doporučení MF ČR č.j. MF-33140/2016/3903-1 k aplikaci
zákona o možnosti promíjení místních poplatků a to z důvodů za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (§
16a) a při mimořádných, zejména živelních událostech (§ 16b).
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20. Návrh koncepce technických zařízení a sanace spodní stavby sálu U Lva
RM byla místostarostou Bc. Tichým seznámena s návrhem koncepce technických zařízení a sanace spodní stavby
sálu U Lva, kterou vypracovala společnost DEKPROJEKT, s.r.o.
Příloha
Hlasování

Pro

Návrh koncepce
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

Zdržel se

-

-

RM z finančních důvodů neschválila kompletní návrh koncepce technických zařízení a sanace
spodní stavby sálu U Lva od DEKPROJEKT, s.r.o.
Usnesení

RM schválila zařadit do návrhu rozpočtu 2017 z navrhovaných řešení jen výměnu starého
plynového kotle (cca 100.000 Kč) za úspornější plynový kondenzační kotel s budoucí
možností dalšího připojení zdroje v kaskádě.

21. Žádost o spolufinancování osobní asistence dětem s bydlištěm v Častolovicích v r. 2017
RM byla seznámena s žádostí Centrum Orion, z.s. o spolufinancování osobní asistence dětem s bydlištěm
v Častolovicích, které navštěvují speciální mateřskou školu Na Láni v Rychnově nad Kněžnou.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM schválila poskytnout Centru Orion, z.s. pro rok 2017 finanční dar v částce 10.000 Kč.

22. Žádost o změnu Územního plánu na parc. čís. 3281
RM projednala žádost paní Marcely Kropáčkové, bytem Kvasiny 423, o změnu územního plánu za účelem využití
zahrady (parc. čís. 3281) pro postavení drobných staveb.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM neschválila žádost paní Marcely Kropáčkové, bytem Kvasiny 423 a nedoporučuje změnu
územního plánu za účelem využití zahrady (parc. čís. 3281) pro postavení drobných staveb.

23. Cenová nabídka na architektonickou studii sadových úprav u ZŠ a dendrologický průzkum
RM projednala cenové nabídky od paní Ing. Lenky Hladíkové na architektonickou studii prostoru před ZŠ a
projekt sadových úprav v Častolovicích a cenovou nabídku na dendrologický průzkum ve vybraných lokalitách
v Častolovicích.
Příloha
Hlasování

Pro

Cenové nabídky
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-
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Zdržel se
-

RM neschválila nabídku Ing. Lenky Hladíkové na architektonickou studii prostoru před ZŠ a
projekt sadových úprav v Častolovicích.
Usnesení
RM schválila nabídku Ing. Lenky Hladíkové na dendrologický průzkum ve vybraných lokalitách
v částce 5.600 Kč.

24. Opatření obecné povahy – odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
RM byla seznámena s opatřením obecné povahy – veřejnou vyhláškou, č.j. SÚŽP 2563/2016-24772/2016-JL o
odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami s účinností od 10. 11. 2016.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Opatření obecné povahy
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí opatření obecné povahy – veřejnou vyhlášku, č.j. SÚŽP 2563/201624772/2016-JL o odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami s účinností od 10. 11. 2016.

25. Otevřený dopis Radě městyse od paní Jany Albrechtové
RM byla seznámena s dopisem paní Jany Albrechtové, adresovaným Radě městyse.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Dopis
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM vzala na vědomí dopis paní Jany Albrechtové, který adresovala Radě městyse.

26. Článek ředitelky ZŠ a MŠ v časopisu Rodina a škola „Zřizovatel naši školu šikanuje“
RM se zabývala článkem ředitelky ZŠ a MŠ, který byl pod jejím jménem uveřejněn v časopisu Rodina a škola.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Článek z časopisu
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM se neztotožňuje s prohlášením ředitelky ZŠ a MŠ paní Mgr. Bc. Bačíkové, zveřejněném
v článku v časopisu „Rodina a škola“ na blogu „Častolovický blog“ a považuje toto prohlášení
za nepravdivé a demagogické.
RM v této souvislosti požaduje od paní Mgr. Bc. Bačíkové omluvu v médiích, kde bylo
zveřejněno. Pokud se tak nestane do konce roku 2016, RM zváží právní kroky v této věci.

27. Výběrové řízení na pozici „Pracovník MH – pracovník pro úklid veřejných prostranství“
RM byla seznámena s přihláškami tří uchazečů o pozici „Pracovník MH – pracovník pro úklid veřejných
prostranství“.
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Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Výsledek hodnotící komise
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

Zdržel se

-

-

RM schválila na základě doporučení hodnotící komise na pozici „Pracovník MH – pracovník
pro úklid veřejných prostranství“ uzavřít pracovní smlouvu od 15. 11. 2016 s panem
Miroslavem Langrem, bytem Kostelec nad Orlicí, U Váhy 1194 a panem Lubošem Machačem,
bytem Častolovice, Masarykova 55.

28. Vyhodnocení nabídek na demolici objektů u sálu U Lva
RM byla seznámena se třemi nabídkami oslovených firem na demolici objektů u sálu U Lva (č.p. 80): STATING,
s.r.o. Hradec Králové, František Sejkora – RENOVA, Albrechtice nad Orlicí a GAPA, s.r.o. Vysoké Mýto.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Nabídky
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM schválila nejvýhodnější nabídku na demolici objektů u sálu U Lva firmy STATING, s.r.o.
Hradec Králové v částce 289.335,10 Kč + DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo.

29. Doplňovací volby do Školské rady ZŠ a MŠ
RM se projednala informaci o připravovaných doplňovacích volbách do Školské rady ZŠ a MŠ.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM konstatovala, že doplňovací volby do Školské rady ZŠ a MŠ stanovené na 15. 11. 2016 jsou
v rozporu s volebním řádem Školské rady ZŠ a MŠ a to v článku II, odst. 8 „Pedagogický
pracovník školy nemůže být zvolen za člena Školské rady této školy zákonnými zástupci
nezletilých žáků“ – viz kandidatura paní učitelky Mgr. Micherové, článku IV, odst. 1 „Ředitel
ustaví z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zaměstnanců školy a zástupce zřizovatele
pro průběh a vyhodnocení výsledků voleb volební komisi“ - ve volební komisi není zástupce
zřizovatele a článku VII, odst. 1 „Zanikne-li v průběhu funkčního období z důvodu uvedených
v čl. III volebního řádu funkce člena rady a na uvolněné místo nemůže nastoupit náhradník,
vyhlásí ředitel doplňovací volby a to nejpozději do 60 dnů ode dne uvolnění mandátu“ doplňovací volby byly stanoveny na pozdější dobu než 60 dnů od ukončení člena školské rady,
zánik mandátu k 1. 9. 2016.
RM pověřila starostu neprodleně osobně doručeným dopisem informovat osobu
zodpovědnou za doplňovací volby, ředitelku ZŠ a MŠ, o rozhodnutí RM, aby z výše uvedených
důvodů doplňovací volby do Školské rady ZŠ a MŠ zrušila.
RM požaduje, aby osoba zodpovědná za volby do Školské rady, ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Bc.
Alena Bačíková, připravila vypsání nových doplňovacích voleb do Školské rady ve spolupráci
se zřizovatelem.
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RM požaduje, aby ředitelka ZŠ a MŠ seznámila s dopisem starosty zástupce nezletilých žáků
prostřednictvím svých učitelů na třídních schůzkách, konaných dne 15. 11. 2016.

30. Žádost o přijmutí daru pro ZŠ a MŠ
RM projednala žádost ředitelky ZŠ a MŠ, v níž žádá Radu městyse o vyjádření souhlasu s přijímání darů od
právnických a fyzických osob za účelem zlepšení financování vzdělávání, vybavení školy, nákupu pomůcek,
odměn žákům atd.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ vyslovila souhlas s přijímáním darů od právnických a
fyzických osob za účelem zlepšení financování vzdělávání, vybavení školy, nákupu pomůcek,
odměn žákům ve školním roce 2016 – 2017.
RM požaduje být informována o každém finančním daru a na co byl použit.

31. Dětský jarmark v prostorách školní jídelny
RM projednala žádost předsedkyně Komise kulturní o souhlas zřizovatele, že v případě nepříznivého počasí by
byl dětský jarmark dne 19. 11. 2016 přemístěn do prostor školní jídelny.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

-

RM schvaluje v případě nepříznivého počasí dne 19. 11. 2016 uskutečnění dětského jarmarku
organizovaného Kulturní komisí ve školní jídelně ZŠ místo původního záměru u kostela sv.
Víta v Častolovicích.

32. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software
RM projednala návrh smlouvy č. SML-01262/16 s firmou ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa o poskytnutí práv k užívání
software KEO-W a KEO-04.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh smlouvy
Proti

Praus, Tichý, Podzimek, Zvěřinová, Sršeň

-

Zdržel se
-

RM schválila smlouvu č. SML-01262/16 s firmou ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa o poskytnutí práv
k užívání software KEO-W (DPH) a KEO-04 (Majetek, oceňování pozemků) a pověřila starostu
podpisem smlouvy.

33. Diskuze
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Informace

Člen RM / host
Tichý

Podzimek

Zvěřinová

RM byla předložena k posouzení nabídka grafického provedení PF 2017. Všichni členové
RM preferují motiv s kostelem sv. Víta.
Dotaz – kdo je zodpovědný ze zaměstnanců úřadu městyse za vyhledávání plánů v archivu
a za vedení stavební dokumentace?
Odpověď (starosta) – referentka paní Hojná.
Dotaz – pan Jan Rusnák, který nemá zřejmě, kde bydlet a pohybuje se zejména u prodejny
u základní školy, je řešení?
Odpověď (starosta) – panu Rusnákovi byla nabídnuta pomoc kurátora ze sociálního
odboru z MěÚ Kostelec nad Orlicí, bylo mu nabídnuto bydlení v azylovém domě i
zaměstnání - všechno odmítnul.

34. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-56-2016

1

RM schvaluje program jednání RM-56-2016.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-55-2016.

3

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 14. 11. 2016:
Česká spořitelna a.s. 9.144.926,17 Kč, Česká národní banka 5.086.775,84 Kč, Komerční
banka a.s. 375.376,28 Kč a ČSOB a.s 1.132.115,30 Kč.

4

RM schválila dopis Mgr. Šroma – nabídku odkupu pozemku pod stavbou místní
komunikace v ulici Mírové a pověřila Ing. Voborníkovou rozeslat nabídku všem dotčeným
vlastníkům.

5

RM vzala na vědomí závazné přihlášky paní Michaely Bártové, Roveň čp. 13, Rychnov nad
Kněžnou k výstavbě rodinného domku na parcele číslo 508/73 v ulici Polnodvorské a paní
Jany Vojtíškové, Sokolovská 1344, Rychnov nad Kněžnou k výstavbě rodinného domku na
parcele číslo 508/73 v ulici Polnodvorské.

RM vzala na vědomí zrušení závazné přihlášky paní Markéty Chmelové, Kvasiny čp. 383,
k výstavbě rodinného domu na parcele číslo 508/73 v ulici Polnodvorské.
6
RM vzala na vědomí závaznou přihlášku paní Markéty Chmelové, Kvasiny čp. 383,
k výstavbě domu na parcele číslo 508/53 v ulici Polnodvorské.

RM vzala na vědomí zápis a doporučení z jednání Komise stavební č. KST-07-2016
k projednávaným záležitostem:
- projednání hranic vjezdů do garáží a vchodů do řadového domu v ulici Severní
- stanovisko k povolení přístavby dílny pana Plašila v ul. Severní
- stanovisko k PD změny využití stavby a stavební úpravy na kavárnu Okapi
- rekonstrukce mostu přes řeku Bělou
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RM pověřila místostarostu Bc. Tichého v záležitosti úpravy hranic pozemků před řadovými
bytovými domy v ulici Severní v rámci mapování v městysi jednat s Katastrálním úřadem,
řešení této zúžené části s projektantem rekonstrukce ulic Severní a Bažantnické a právním
zástupcem Mgr. Šromem o možnosti věcných břemen na inženýrské sítě.

8

RM vzala na vědomí stížnost pana Ing. Jiřího Kotouče na hluk a prašnost z provozovny
pana Františka Plašila směřujícímu do ulice Bažantnické, včetně vyjádření jeho
nesouhlasu s dalším rozšiřováním provozovny směrem do ulice Bažantnické z důvodů
uvedených, dále dopravního zatížení ulice Bažantnické a také připomínky dotčení stavby
do ochranného pásma VN.

9

RM vyžaduje stanovisko stavebního úřadu MěÚ Kostelec nad Orlicí k žádosti pana Františka
Plašila k přístavbě dílny s ohledem na platně vydanou ÚPD Častolovice a souhlasí se
stanoviskem Komise stavební se zřízením protihlukových a protiprašných opatření.

10

RM nemá námitek k předložené projektové dokumentaci od stavebníka pana Tomáše
Bělky na změnu využití stavby a stavebním úpravám pro kavárnu „Okapi“ v objektu domu
č.p. 15 v ulici Masarykově.

11

RM schválila předložený cenový rozpočet firmy Luděk Vídeňský, Potštejn, na výměnu
rozvodů TUV a cirkulace včetně izolace v kotelně pro napojení bytového domu čp. 413 –
418 (96 bj.) v ulici U Konopáče v ceně 19.840 Kč + DPH.
RM schválila po dokončení prací provést úpravy v evidenci majetku městyse.

12

RM schválila nabídku Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou, na
zpracování projektové žádosti „Walim a Častolovice – polsko-česká spolupráce v oblasti
turistiky“ v ceně 3.000 Kč + DPH za formování projektového záměru a 15.000 Kč + DPH za
zpracování žádosti a povinných příloh.

13

RM vzala na vědomí závěr šetření Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR,
v němž upozorňuje Městys Častolovice, aby jednotlivé věci předávané advokátní
kanceláři byly schvalovány příslušným orgánem městyse.

14

RM schválila příkazní smlouvu s firmou GRATIS Consulting, s.r.o. Hradec Králové, jejímž
předmětem je poskytování poradenské a konzultační činnosti v rámci přípravy žádosti o
dotaci na rekonstrukci půdních prostor základní školy za odměnu 22.000 Kč za přípravu
žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu a za odměnu 55.000 Kč za
vypracování studie proveditelnosti, jako povinné přílohy k žádosti o dotaci a pověřila
starostu podpisem smlouvy.

15

RM nemá námitek k oznámení č.j. SÚŽP 3462/2016-24834/2016-ms o zahájení řízení na
odběr podzemních vod v č.p. 184 v Častolovicích za účelem zásobování užitkovou vodou.
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16

RM na základě vyjádření architekta městyse Ing. Arch. Bittnera k PD novostavby a
stanovisku Komise stavební nemá námitek k PD novostavby rodinného domu na parc. čís.
508/69 stavebníků Josefa Janečka a Adély Křížkové a pověřuje referentku paní Hojnou,
aby stavebníkům sdělila stanovisko RM, včetně podmínek uvedených ve vyjádření Komise
stavební.

RM vzala na vědomí žádost z Exekutorského úřadu Brno-město č.j. 030EX931/06-202 o
sdělení informací o možném zájmu o koupi podílu z exekuce majetku paní Milady
Hofmanové, bytem Krnov, LV č. 1343.
17
RM souhlasí s koupí podílu dle LV č. 1343, parc. čís. 786/19 a parc. čís. 786/49 z exekuce
majetku paní Milady Hofmanové, bytem Krnov a pověřuje starostu jednáním o koupi
s Exekutorským úřadem Brno.

18

RM vzala na vědomí zápisy z jednání Finančního výboru č. FVY-12-2016 a FVY-13-2016.

19

RM vzala na vědomí metodické doporučení MF ČR č.j. MF-33140/2016/3903-1 k aplikaci
zákona o možnosti promíjení místních poplatků a to z důvodů za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(§ 16a) a při mimořádných, zejména živelních událostech (§ 16b).

RM z finančních důvodů neschválila kompletní návrh koncepce technických zařízení a
sanace spodní stavby sálu U Lva od DEKPROJEKT, s.r.o.
20

RM schválila zařadit do návrhu rozpočtu 2017 z navrhovaných řešení jen výměnu starého
plynového kotle (cca 100.000 Kč) za úspornější plynový kondenzační kotel s budoucí
možností dalšího připojení zdroje v kaskádě.

21

RM schválila poskytnout Centru Orion, z.s. pro rok 2017 finanční dar v částce 10.000 Kč.

22

RM neschválila žádost paní Marcely Kropáčkové, bytem Kvasiny 423 a nedoporučuje změnu
územního plánu za účelem využití zahrady (parc. čís. 3281) pro postavení drobných staveb.

RM neschválila nabídku Ing. Lenky Hladíkové na architektonickou studii prostoru před ZŠ a
projekt sadových úprav v Častolovicích.
23
RM schválila nabídku Ing. Lenky Hladíkové na dendrologický průzkum ve vybraných
lokalitách v částce 5.600 Kč.
24
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RM vzala na vědomí opatření obecné povahy – veřejnou vyhlášku, č.j. SÚŽP 2563/201624772/2016-JL o odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami s účinností od 10. 11.
2016.

25

26

RM vzala na vědomí dopis paní Jany Albrechtové, který adresovala Radě městyse.

RM se neztotožňuje s prohlášením ředitelky ZŠ a MŠ paní Mgr. Bc. Bačíkové, zveřejněném
v článku v časopisu „Rodina a škola“ na blogu „Častolovický blog“ a považuje toto
prohlášení za nepravdivé a demagogické.
RM v této souvislosti požaduje od paní Mgr. Bc. Bačíkové omluvu v médiích, kde bylo
zveřejněno. Pokud se tak nestane do konce roku 2016, RM zváží právní kroky v této věci.

27

RM schválila na základě doporučení hodnotící komise na pozici „Pracovník MH – pracovník
pro úklid veřejných prostranství“ uzavřít pracovní smlouvu od 15. 11. 2016 s panem
Miroslavem Langrem, bytem Kostelec nad Orlicí, U Váhy 1194 a panem Lubošem
Machačem, bytem Častolovice, Masarykova 55.

28

RM schválila nejvýhodnější nabídku na demolici objektů u sálu U Lva firmy STATING, s.r.o.
Hradec Králové v částce 289.335,10 Kč + DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo.

29

RM konstatovala, že doplňovací volby do Školské rady ZŠ a MŠ stanovené na 15. 11. 2016
jsou v rozporu s volebním řádem Školské rady ZŠ a MŠ a to v článku II, odst. 8 „Pedagogický
pracovník školy nemůže být zvolen za člena Školské rady této školy zákonnými zástupci
nezletilých žáků“ – viz kandidatura paní učitelky Mgr. Micherové, článku IV, odst. 1 „Ředitel
ustaví z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zaměstnanců školy a zástupce zřizovatele
pro průběh a vyhodnocení výsledků voleb volební komisi“ - ve volební komisi není zástupce
zřizovatele a článku VII, odst. 1 „Zanikne-li v průběhu funkčního období z důvodu
uvedených v čl. III volebního řádu funkce člena rady a na uvolněné místo nemůže nastoupit
náhradník, vyhlásí ředitel doplňovací volby a to nejpozději do 60 dnů ode dne uvolnění
mandátu“ -doplňovací volby byly stanoveny na pozdější dobu než 60 dnů od ukončení člena
školské rady, zánik mandátu k 1. 9. 2016.
RM pověřila starostu neprodleně osobně doručeným dopisem informovat osobu
zodpovědnou za doplňovací volby, ředitelku ZŠ a MŠ, o rozhodnutí RM, aby z výše
uvedených důvodů doplňovací volby do Školské rady ZŠ a MŠ zrušila.
RM požaduje, aby osoba zodpovědná za volby do Školské rady, ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Bc.
Alena Bačíková, připravila vypsání nových doplňovacích voleb do Školské rady ve
spolupráci se zřizovatelem.

30

RM na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ vyslovila souhlas s přijímáním darů od právnických
a fyzických osob za účelem zlepšení financování vzdělávání, vybavení školy, nákupu
pomůcek, odměn žákům ve školním roce 2016 – 2017.
RM požaduje být informována o každém finančním daru a na co byl použit.
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31

RM schvaluje v případě nepříznivého počasí dne 19. 11. 2016 uskutečnění dětského
jarmarku organizovaného Kulturní komisí ve školní jídelně ZŠ místo původního záměru u
kostela sv. Víta v Častolovicích.

32

RM schválila smlouvu č. SML-01262/16 s firmou ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa o poskytnutí
práv k užívání software KEO-W (DPH) a KEO-04 (Majetek, oceňování pozemků) a pověřila
starostu podpisem smlouvy.

V Častolovicích 15. 11. 2016

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

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

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