Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-61-2017

Termín jednání

23. ledna 2017

Začátek jednání

Přítomni

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

15:00
Starosta městyse
Místostarosta městyse
Místostarosta městyse
Radní městyse

MVDr. Václav Hodný

Radní městyse

Omluveni
Hosté

Zástupci MO ČZS a zástupci ČPP

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-60-2015 ze dne 9. ledna 2017
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Návrh spolupráce MO ČZS s Městysem Častolovice v roce 2017
5. Nabídka pojišťovacích služeb pro městys od ČPP
6. Zápis z jednání na KÚ KHK o stanovisku městyse k PD opravy mostu přes řeku Bělou
7. Žádosti na Exekutorské úřady o termíny dražebních jednání
8. Vzory kupních smluv na odkup pozemků pod místní komunikací ulice Mírové
9. Rozpočet podle středisek a položek ZŠ, MŠ a ŠJ na rok 2017
10. Stanovisko vlastníka sousedních pozemků k novostavbě RD na parc. čís. 508/72 v ulicí Polnodvorské
11. Stanovisko vlastníka sousedních pozemků k novostavbě RD na parc. čís. 508/65 v ulicí Polnodvorské
12. Zápis č. KVY-05-2016 z jednání Kontrolního výboru
13. Zápis č. FVY-14-2017 z jednání Finančního výboru
14. Zápisy č. KSP-14-2017 a KSP-15-2017 z jednání Komise spolkové
15. Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VVV
16. Žádost o ukončení smlouvy o výpůjčce a bezplatném spravování KZ U Lva
17. Žádost V. Šmídy o prodloužení splatnosti za vodné a stočné
18. Žádost J. Kudláčka o stanovení dvou splátek za vodné a stočné
19. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
20. Oznámení ze stavebního úřadu MěÚ Kostelec nad Orlicí o zahájení řízení
21. Seznam uchazečů o přidělení obecního bytu - revokace usnesení RM
22. Cenová nabídka na veřejné osvětlení v lesoparku v ulici Školské
23. Žádost Euroregionu Glacensis o zaplacení členského příspěvku
24. Jmenování vedení a členů Jednotky SDH obce Častolovice
25. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o pronájmu restaurace Na hřišti
26. Zápis č. KSO-01-2017 z jednání Komise sociální
27. Průměrná roční míra inflace a navýšení nájemného za nebytové prostory
28. Diskuze
29. Usnesení
Příloha

Program jednání
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Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schvaluje program jednání RM-61-2017.

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-60-2017 ze dne 9. 1. 2017
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 a viz bod č.22, RM59-2016, trvá, je třeba dořešit!)
Bod č. 13 RM-54-2016 (výpověď nájemních smluv na pronájem pozemku, trvá – Z: Praus)
Bod č. 20 RM-54-2016 (právní posouzení nájemních smluv na bytové prostory, trvá – Z: Mgr. Šrom, Tichý)
Bod č. 7 RM-56-2016 (úprava hranic pozemků v ulici Severní před řadovými domy, trvá – Z: Tichý)
Bod č. 26 RM-56-2016 (článek řed. ZŠ a MŠ v časopise Rodina a škola, omluva, trvá – Z: Praus)
Bod č. 4 RM-59-2016 (dopis zastupitelek tykající se porušování zákona předat právnímu zástupci – Z: Praus)
Bod č. 8 RM-59-2016 (nový rozbor vody od Aqua Servis na výstupu z plynové kotelny – Z: Praus)
Bod č. 15 RM-59-2016 (bezúplatný převod pozemků ze SPÚ, podána další žádost – Z: Tichý)
Bod č. 23 RM-59-2016 (připravit nabídku na řešení vzduchotechniky v sále U Lva, trvá – Z: Tichý)
Bod č. 8 RM-60-2017 (stanovisko k PD přeložky vedení VO a místního rozhlasu opravy přes Bělou – Z: Podzimek)
Bod č. 15 RM-60-2017 (přepracovat 1. verzi výroční zprávy ZŠ a MŠ a předložit do 31. 1. 2017, trvá)
Bod č. 19 RM-60-2017 (zájem o odkoupení pozemků v k. ú. Častolovice, T: 30.4.2017 – Z: Praus)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Zápis č. j. RM-60-2017
Proti

Praus, Tichý, Zvěřinová, Hodný

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-60-2017.

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 23. 1. 2017
Pro
Proti
Zdržel se
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 23. 1. 2017:
Česká spořitelna a.s. 12.458.366,14 Kč, Česká národní banka 5.111.960,98 Kč, Komerční banka
a.s. 421.957,28 Kč a ČSOB a.s 1.216.004,27 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 23. 1. 2017 u České spořitelny a.s.:
7.323.747,10 Kč.

4. Návrh spolupráce MO ČZS s Městysem Častolovice v roce 2017
RM byla zástupci MO ČZS seznámena s návrhem spolupráce v roce 2017.
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Příloha
Hlasování
Usnesení

Pro

Návrh spolupráce v roce 2017
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

Zdržel se

-

-

RM schválila návrh spolupráce MO ČZS s Městysem Častolovice v roce 2017.

5. Nabídka pojišťovacích služeb od ČPP
RM byla seznámena zástupci ČPP o nabídce pojišťovacích služeb pro městys.
Příloha
Hlasování

Nabídka
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM vzala na vědomí předloženou nabídku pojišťovacích služeb od ČPP.
Usnesení

RM doporučuje pozvat smluvního partnera pojišťovacích služeb k jednání o možnosti
vylepšení a úpravy pojišťovacích podmínek.

6. Zápis z jednání na KÚ KHK o stanovisku městyse k PD opravy mostu přes řeku Bělou
RM projednala zápis z jednání na KÚ KHK, které se konalo dne 10. 1. 2017 za účasti zástupců projektanta MDS
Projekt, KÚ KHK, CIRI HK a ŘSD správy Hradec Králové, v němž bylo doplněny do stanoviska městyse odpovědi
zúčastněných.
Příloha
Hlasování

Pro

Zápis z jednání
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM neakceptuje odpovědi vyjádřené v zápise z jednání, na které nebyl přizván zástupce
městyse.

Usnesení

RM se důrazně ohrazuje proti odmítavému, nekonstruktivnímu postoji s jakým přistoupili
zástupci zúčastněných stran v podstatě ke všem bodům zaslaného stanoviska městyse
v záležitosti opravy mostu přes řeku Bělou, která by zcela zásadním způsobem postihla
občany, obchody a instituce v Častolovicích a vyvolala nepochybně dopravní kolaps v městysi.
RM doporučuje společnou schůzku a to i za účelem vyjasnění některých, dle zápisu, nesprávně
pochopených stanovisek městyse.

7. Žádosti na Exekutorské úřady o termíny dražebních jednání
RM byla seznámena se šesti dopisy, které připravil právník městyse Mgr. Šrom a které jsou adresovány
exekutorským úřadům. Dopisy se týkají projeveného zájmu městyse o účast v dražebním jednání v získání nabytí
celých spoluvlastnických podílů, resp. pozemků parc. čís. st. 250, parc. čís. 1170/1, parc. čís. 1170/2, 1173/5 a
parc. čís. st. 17, parc. čís. 28/1.
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Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Šest návrhů dopisu
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila šest dopisů, připravených právníkem městyse Mgr. Šromem, jejichž
prostřednictvím městys projevuje zájem v dražebním jednání o získání celých
spoluvlastnických podílů, resp. pozemků parc. čís. st. 250, parc. čís. 1170/1, parc. čís. 1170/2,
1173/5 a parc. čís. st. 17, parc. čís. 28/1 a pověřila starostu podpisem a odesláním dopisů.

8. Vzory kupních smluv na odkup pozemků pod místní komunikací ulice Mírové
RM byla seznámena se dvěma vzory kupních smluv, které připravil právník městyse Mgr. Šrom a které se týkají
záměru odkupu pozemků pod místní komunikací v ulici Mírové.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Dva návrhy kupních smluv
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila dva vzory kupních smluv, připravených právníkem městyse Mgr. Šromem na
záměr odkupu pozemků pod místní komunikací v ulici Mírové a pověřila Ing. Voborníkovou
připravit na příští jednání Zastupitelstva městyse všechny návrhy kupních smluv, tykajících
se odkupu pozemků pod místní komunikací v ulici Mírové.

9. Rozpočet podle středisek a položek ZŠ, MŠ a ŠJ na rok 2017
RM projednala návrh rozpočtu podle středisek a položek ZŠ, MŠ a ŠJ na rok 2017.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Pro

Rozpočet podle středisek a položek
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila rozpočet podle středisek a položek ZŠ, MŠ a ŠJ na rok 2017.

10. Stanovisko vlastníka sousedních pozemků k novostavbě RD na parc. čís. 508/72 v ulici Polnodvorské
RM byla seznámena s návrhem stanoviska Komise stavební k žádosti p. Tomáše Kareše, bytem Mírová 1570,
Rychnov nad Kněžnou, o vydání souhlasu vlastníka sousedního pozemku k novostavbě RD na parc. čís. 508/72
v ulici Polnodvorské.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh stanoviska Komise stavební
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila bez připomínek stanovisko Komise stavební k žádosti p. Tomáše Kareše, bytem
Mírová 1570, Rychnov nad Kněžnou a vydává souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. čís.
508/58 a 508/73 k novostavbě RD na parc. čís. 508/72 v ulici Polnodvorské.
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11. Stanovisko vlastníka sousedních pozemků k novostavbě RD na parc. čís. 508/65 v ulici Polnodvorské
RM byla seznámena s návrhem stanoviska Komise stavební k žádosti manželů Pavlíkových, bytem Školská 384,
Častolovice, o vydání souhlasu vlastníka sousedního pozemku k novostavbě RD na parc. čís. 508/65 v ulici
Polnodvorské.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh stanoviska Komise stavební
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila bez připomínek stanovisko Komise stavební k žádosti manželů Jindřicha a Petry
Pavlíkových, bytem Školská 384, Častolovice a vydává souhlas vlastníka sousedního pozemku
parc. čís. 508/58 a 508/66 k novostavbě RD na parc. čís. 508/65 v ulici Polnodvorské.

12. Zápis č. KVY-05-2016 z jednání Kontrolního výboru
RM projednala zápis č. KVY-05-2016 z jednání Kontrolního výboru.
Příloha
Hlasování

Usnesení

KVY-05-2016
Proti

Pro

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí zápis č. KVY-05-2016 z jednání Kontrolního výboru a pověřila starostu
projednat doporučení Kontrolního výboru obsažené v zápisu.

13. Zápis č. FVY-14-2017 z jednání Finančního výboru
RM projednala zápis č. FVY-14-2017 z jednání Finančního výboru.
Příloha
Hlasování

Pro

FVY-14-2016
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí bez připomínek zápis č. FVY-14-2016.
RM na základě návrhu Finančního výboru schválila tato pravidla čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ:

Usnesení

1. Přesun částek v rámci syntetického účtu z jednoho účtu analytického na jiný
analytický účet je v plně v kompetenci ředitelky školy.
2. Přesun částek z jednoho syntetického účtu na jiný syntetický účet je možný pouze se
souhlasem Rady Městyse Častolovice, který bude vydán po předložení písemné
žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Častolovice.
3. Předkládat Radě Městyse Častolovice čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Častolovice takto:
Plnění ročního plánu dle středisek a jednotlivých účtů měsíčně – obecné a krajské
čerpání – do 20. dne následujícího měsíce.
4. Dle přiděleného rozpočtu budou zálohy zaslány čtvrtletně.
5. a/ Zasílat měsíční čerpání hlavních položek – /energie, plyn, voda, svoz komunálního
odpadu, stočné + srážková voda, služby zpracování dat, pojištění, služby
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telekomunikací a právní služby/ a zaplacené zálohy za tyto služby do 20. dne
následujícího měsíce.
b/ Pokud za danou položku se neplatí zálohy, čerpání bude doloženo přehledem
placených faktur.
6. Předložit podrobný návrh finančního rozpisu nákladů malování, zařízení učebny,
klimatizace ŠJ, nákupu myčky a kráječe zeleniny do konce února 2017.
7. Předložit zřizovateli celkovou inventarizaci majetku, účtů a závazků pohledávek
včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a likvidačního protokolu do 31.1.2017.

14. Zápisy č. KSP-14-2017 a KSP-15-2017 z jednání Komise spolkové
RM projednala zápisy č. KSP-14-2017 a č. KSP-15-2017 z jednání Komise spolkové.
Příloha
Hlasování

Pro

KSP-14-2017, KSP-15-2017
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala bez připomínek na vědomí zápisy č. KSP-14-2017 a KSP-15-2017 z jednání Komise
spolkové.
Usnesení
RM schválila na základě vyhodnocení (viz zápis č. KSP-15-2017) Komise spolkové předložená
vyúčtování dotací spolků za rok 2016.

15. Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VVV
RM byla seznámena s vyrozuměním o schválení žádosti o finanční podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Dopis č.j. CZ.02.3.68/0.0/0/16_022/0003390
Pro
Proti
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí informaci, že byla pro Základní školu a mateřskou školu schválena žádost
o finanční podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ ve výši 1.136.164 Kč a pověřuje starostu, aby od ředitelky
ZŠ a MŠ vyžádal vysvětlení celé záležitosti do příštího jednání RM.

16. Žádost o ukončení smlouvy o výpůjčce a bezplatném spravování KZ U Lva
RM jednala o žádosti pana Františka Čepelky o ukončení smlouvy o výpůjčce a bezplatném spravování Kulturního
zařízení U Lva.
Příloha
Hlasování

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

Usnesení
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RM schválila žádost pana Františka Čepelky o ukončení smlouvy o výpůjčce a bezplatném
spravování Kulturního zařízení U Lva.

17. Žádost V. Šmídy o prodloužení splatnosti za vodné a stočné
RM projednala žádost nájemníka bytu z č.p. 55 Vítězslava Šmídy o prodloužení termínu splatnosti vodného a
stočného za IV. Q 2016 ve výši 648 Kč do 16. 2. 2017.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schválila žádost nájemníka bytu z č.p. 55 Vítězslava Šmídy o prodloužení termínu
splatnosti vodného a stočného za IV. Q 2016 ve výši 648 Kč do 16. 2. 2017.

18. Žádost J. Kudláčka o stanovení dvou splátek za vodné a stočné
RM projednala žádost nájemníka bytu z č.p. 55 Jiřího Kudláčka o zaplatit vodné a stočné za IV. Q 2016 ve výši
726 Kč ve dvou splátkách, do konce ledna 2017 426 Kč a do konce února 2017 300 Kč.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schválila žádost nájemníka bytu z č.p. 55 Jiřího Kudláčka o zaplatit vodné a stočné za IV.
Q 2016 ve výši 726 Kč ve dvou splátkách, do konce ledna 2017 426 Kč a do konce února 2017
300 Kč.

19. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
RM jednala o žádosti Spolku Lungta o možnost připojení se Městyse Častolovice k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2017 na budově Úřadu městyse, jako symbol vyjadřující
podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schválila žádost Spolku Lungta připojit se dne 10. 3. 2017 vyvěšením tibetské vlajky na
budově Úřadu městyse k akci „Vlajka pro Tibet“ a pověřila starostu informovat žadatele.

20. Oznámení ze stavebního úřadu MěÚ Kostelec nad Orlicí o zahájení řízení
RM byla seznámena s oznámením stavebního úřadu z MěÚ Kostelec nad Orlicí, jako místně příslušného
vodoprávního úřadu v záležitosti zahájení řízení o povolení k vzdouvání povrchových vod pevným jezem na Bělé,
vzdouvání povrchových vod stavidlovým jezem na Olešnickém potoce a dále převod vody z Bělé vodním tokem
Alba do Dědiny.
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Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Č.j.: SÚŽP 3914/2016-235/2017-JL
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí oznámení (č.j.: SÚŽP 3914/2016-235/2017-JL) ze stavebního úřadu MěÚ
Kostelec nad Orlicí, jako místně příslušného vodoprávního úřadu v záležitosti zahájení řízení
o povolení k vzdouvání povrchových vod pevným jezem na Bělé, vzdouvání povrchových vod
stavidlovým jezem na Olešnickém potoce a dále převod vody z Bělé vodním tokem Alba do
Dědiny a pověřila místostarostu Bc. Tichého účastí na místním šetření dne 1. 2. 2017.

21. Seznam uchazečů o přidělení obecního bytu - revokace usnesení RM
RM jednala o problematice seznamu uchazečů o přidělení obecního bytu, dle usnesení RM č.j. 65/2014.
Příloha
Hlasování

Pro

Usnesení RM č.j. 65/2014
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila revokaci usnesení RM č.j. 65/2014, bod 10.
Usnesení

RM rozhodla, že v případě uvolnění bytu v bytových domech městyse, bude postupováno dle
zákona o obcích vyvěšením záměru pronájmu bytových prostor.

22. Cenová nabídka na veřejné osvětlení v lesoparku v ulici Školské
RM byla seznámena s nabídkou firmy Václav Daněk, Solnice, na instalaci veřejného osvětlení v lesoparku v ulici
Školské.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Nabídka
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM vzala na vědomí nabídku firmy Václav Daněk, Solnice, na instalaci veřejného osvětlení
v lesoparku v ulici Školské.
RM požaduje od firmy Václav Daněk, Solnice, přepracování nabídky přesně dle zadání.

23. Žádost Euroregionu Glacensis o zaplacení členského příspěvku
RM projednala žádost EURG o zaplacení členského příspěvku městyse pro rok 2017.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schválila zaplacení členského příspěvku za městys Euroregionu Glacensis na rok 2017
ve výši 6.732 Kč, což činí 4 Kč na obyvatele městyse.
Masarykova 10, Častolovice 517 50, IČO: 00274780
Telefon: 494 323 911, E-mail: e-podatelna@ou-castolovice.cz, Web: www.ou-castolovice.cz
8/14

24. Jmenování vedení a členů Jednotky SDH obce Častolovice
RM byla seznámena s návrhem jmenovacích dekretů a návrhem dohod pro vedení a členy JSDHO.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Návrh jmenovacích dekretů a návrh dohod o členství v JSDHO
Pro
Proti
Zdržel se
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schválila jmenovací dekrety a dohody o členství v JSDHO pro: Jiří Václavík ml. – velitel
jednotky, Martin Svatoň – zástupce velitele jednotky, Jiří Řeháček – velitel družstva, Libor
Bartoš – velitel družstva, Josef Vašata – technik strojní služby, Josef Hlaváček – strojník, Jan
Hlaváček – strojník, Jan Karásek – strojník a Petr Šabata, Zdeněk Mitana, Jiří Václavík st.,
Bohuslav Bělobrádek, Jindřich Novohradský, Stanislav Slezák, Daniel Beneš a Petr Votroubek
– všichni hasiči a pověřila starostu podpisem jmenovacích dekretů a dohod s účinností
k 2.1.2017.

25. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o pronájmu restaurace Na hřišti
RM byla seznámena s návrhem dodatku č. 4 k nájemní smlouvě o pronájmu restaurace Na Hřišti mezi Městysem
Častolovice a Martinem Bělkou.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o pronájmu restaurace Na hřišti a pověřila
starostu podpisem tohoto dodatku.

26. Zápis č. KSO-01-2017 z jednání Komise sociální
RM projednala zápis č. KSO-01-2017 z jednání Komise sociální.
Příloha
Hlasování

Pro

KSO-01-2017
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí zápis č. KSO-01-2017 z jednání Komise sociální.
Usnesení

RM pověřila starostu jednat s kronikářkou obce paní Ivou Hlaváčkovou o situaci a pracích
s vedením obecní kroniky.

27. Průměrná roční míra inflace a navýšení nájemného za nebytové prostory
RM byla seznámena s informací z Krajské správy Českého statistického úřadu, že průměrná roční míra inflace
vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI) za 12 měsíců roku 2016 proti průměru 12
měsíců roku 2015 činila v ČR 0,7 %.
Příloha

Dopis č.j. Z-00279-HKR-17
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Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM vzala na vědomí informaci z Krajské správy Českého statistického úřadu, že průměrná
roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI) za 12
měsíců roku 2016 proti průměru 12 měsíců roku 2015 činila v ČR 0,7 %.
Usnesení
RM schválila navýšení nájemného za nebytové prostory v majetku městyse o průměrnou
roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12
měsíců roku 2016 proti průměru 12 měsíců roku 2015, která činila v ČR 0,7 %.

28. Diskuze
Člen RM / host

Informace

Podzimek

Poukázal na potřebu prověřit po věcné i právní stránce všechny smlouvy, včetně dodatků
na nebytové prostory.

29. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-61-2017

1

RM schvaluje program jednání RM-61-2017.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-60-2017.

3

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 23. 1. 2017:
Česká spořitelna a.s. 12.458.366,14 Kč, Česká národní banka 5.111.960,98 Kč, Komerční
banka a.s. 421.957,28 Kč a ČSOB a.s 1.216.004,27 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 23. 1. 2017 u České spořitelny a.s.:
7.323.747,10 Kč.

4

RM schválila návrh spolupráce MO ČZS s Městysem Častolovice v roce 2017.

RM vzala na vědomí předloženou nabídku pojišťovacích služeb od ČPP.
5

RM doporučuje pozvat smluvního partnera pojišťovacích služeb k jednání o možnosti
vylepšení a úpravy pojišťovacích podmínek.

6
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RM neakceptuje odpovědi vyjádřené v zápise z jednání, na které nebyl přizván zástupce
městyse.
RM se důrazně ohrazuje proti odmítavému, nekonstruktivnímu postoji s jakým přistoupili
zástupci zúčastněných stran v podstatě ke všem bodům zaslaného stanoviska městyse
v záležitosti opravy mostu přes řeku Bělou, která by zcela zásadním způsobem postihla
občany, obchody a instituce v Častolovicích a vyvolala nepochybně dopravní kolaps
v městysi.
RM doporučuje společnou schůzku a to i za účelem vyjasnění některých, dle zápisu,
nesprávně pochopených stanovisek městyse.

7

RM schválila šest dopisů, připravených právníkem městyse Mgr. Šromem, jejichž
prostřednictvím městys projevuje zájem v dražebním jednání o získání celých
spoluvlastnických podílů, resp. pozemků parc. čís. st. 250, parc. čís. 1170/1, parc. čís.
1170/2, 1173/5 a parc. čís. st. 17, parc. čís. 28/1 a pověřila starostu podpisem a odesláním
dopisů.

8

RM schválila dva vzory kupních smluv, připravených právníkem městyse Mgr. Šromem na
záměr odkupu pozemků pod místní komunikací v ulici Mírové a pověřila Ing.
Voborníkovou připravit na příští jednání Zastupitelstva městyse všechny návrhy kupních
smluv, tykajících se odkupu pozemků pod místní komunikací v ulici Mírové.

9

RM schválila rozpočet podle středisek a položek ZŠ, MŠ a ŠJ na rok 2017.

10

RM schválila bez připomínek stanovisko Komise stavební k žádosti p. Tomáše Kareše,
bytem Mírová 1570, Rychnov nad Kněžnou a vydává souhlas vlastníka sousedního
pozemku parc. čís. 508/58 a 508/73 k novostavbě RD na parc. čís. 508/72 v ulici
Polnodvorské.

11

RM schválila bez připomínek stanovisko Komise stavební k žádosti manželů Jindřicha a
Petry Pavlíkových, bytem Školská 384, Častolovice a vydává souhlas vlastníka sousedního
pozemku parc. čís. 508/58 a 508/66 k novostavbě RD na parc. čís. 508/65 v ulici
Polnodvorské.

12

RM vzala na vědomí zápis č. KVY-05-2016 z jednání Kontrolního výboru a pověřila starostu
projednat doporučení Kontrolního výboru obsažené v zápisu.

RM vzala na vědomí bez připomínek zápis č. FVY-14-2016.
13

RM na základě návrhu Finančního výboru schválila tato pravidla čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ:
1. Přesun částek v rámci syntetického účtu z jednoho účtu analytického na jiný
analytický účet je v plně v kompetenci ředitelky školy.
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2. Přesun částek z jednoho syntetického účtu na jiný syntetický účet je možný pouze
se souhlasem Rady Městyse Častolovice, který bude vydán po předložení písemné
žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Častolovice.
3. Předkládat Radě Městyse Častolovice čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Častolovice takto:
Plnění ročního plánu dle středisek a jednotlivých účtů měsíčně – obecné a krajské
čerpání – do 20. dne následujícího měsíce.
4. Dle přiděleného rozpočtu budou zálohy zaslány čtvrtletně.
5. a/ Zasílat měsíční čerpání hlavních položek – /energie, plyn, voda, svoz
komunálního odpadu, stočné + srážková voda, služby zpracování dat, pojištění,
služby telekomunikací a právní služby/ a zaplacené zálohy za tyto služby do 20. dne
následujícího měsíce.
b/ Pokud za danou položku se neplatí zálohy, čerpání bude doloženo přehledem
placených faktur.
6. Předložit podrobný návrh finančního rozpisu nákladů malování, zařízení učebny,
klimatizace ŠJ, nákupu myčky a kráječe zeleniny do konce února 2017.
7. Předložit zřizovateli celkovou inventarizaci majetku, účtů a závazků pohledávek
včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a likvidačního protokolu do 31.1.2017.

RM vzala bez připomínek na vědomí zápisy č. KSP-14-2017 a KSP-15-2017 z jednání Komise
spolkové.
14
RM schválila na základě vyhodnocení (viz zápis č. KSP-15-2017) Komise spolkové
předložená vyúčtování dotací spolků za rok 2016.

15

RM vzala na vědomí informaci, že byla pro Základní školu a mateřskou školu schválena
žádost o finanční podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ ve výši 1.136.164 Kč a pověřuje starostu, aby od
ředitelky ZŠ a MŠ vyžádal vysvětlení celé záležitosti do příštího jednání RM.

16

RM schválila žádost pana Františka Čepelky o ukončení smlouvy o výpůjčce a bezplatném
spravování Kulturního zařízení U Lva.

17

RM schválila žádost nájemníka bytu z č.p. 55 Vítězslava Šmídy o prodloužení termínu
splatnosti vodného a stočného za IV. Q 2016 ve výši 648 Kč do 16. 2. 2017.

18

RM schválila žádost nájemníka bytu z č.p. 55 Jiřího Kudláčka o zaplatit vodné a stočné za
IV. Q 2016 ve výši 726 Kč ve dvou splátkách, do konce ledna 2017 426 Kč a do konce února
2017 300 Kč.
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19

20

RM schválila žádost Spolku Lungta připojit se dne 10. 3. 2017 vyvěšením tibetské vlajky na
budově Úřadu městyse k akci „Vlajka pro Tibet“ a pověřila starostu informovat žadatele.

RM vzala na vědomí oznámení (č.j.: SÚŽP 3914/2016-235/2017-JL) ze stavebního úřadu
MěÚ Kostelec nad Orlicí, jako místně příslušného vodoprávního úřadu v záležitosti zahájení
řízení o povolení k vzdouvání povrchových vod pevným jezem na Bělé, vzdouvání
povrchových vod stavidlovým jezem na Olešnickém potoce a dále převod vody z Bělé
vodním tokem Alba do Dědiny a pověřila místostarostu Bc. Tichého účastí na místním
šetření dne 1. 2. 2017.

M schválila revokaci usnesení RM č.j. 65/2014, bod 10.
21

22

RM rozhodla, že v případě uvolnění bytu v bytových domech městyse, bude postupováno
dle zákona o obcích vyvěšením záměru pronájmu bytových prostor.

RM vzala na vědomí nabídku firmy Václav Daněk, Solnice, na instalaci veřejného osvětlení
v lesoparku v ulici Školské.
RM požaduje od firmy Václav Daněk, Solnice, přepracování nabídky přesně dle zadání.

23

RM schválila zaplacení členského příspěvku za městys Euroregionu Glacensis na rok 2017
ve výši 6.732 Kč, což činí 4 Kč na obyvatele městyse.

24

RM schválila jmenovací dekrety a dohody o členství v JSDHO pro: Jiří Václavík ml. – velitel
jednotky, Martin Svatoň – zástupce velitele jednotky, Jiří Řeháček – velitel družstva, Libor
Bartoš – velitel družstva, Josef Vašata – technik strojní služby, Josef Hlaváček – strojník, Jan
Hlaváček – strojník, Jan Karásek – strojník a Petr Šabata, Zdeněk Mitana, Jiří Václavík st.,
Bohuslav Bělobrádek, Jindřich Novohradský, Stanislav Slezák, Daniel Beneš a Petr
Votroubek – všichni hasiči a pověřila starostu podpisem jmenovacích dekretů a dohod
s účinností k 2.1.2017.

25

RM schválila dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o pronájmu restaurace Na hřišti a pověřila
starostu podpisem tohoto dodatku.

RM vzala na vědomí zápis č. KSO-01-2017 z jednání Komise sociální.
26

27

RM pověřila starostu jednat s kronikářkou obce paní Ivou Hlaváčkovou o situaci a pracích
s vedením obecní kroniky.

RM vzala na vědomí informaci z Krajské správy Českého statistického úřadu, že průměrná
roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI) za
12 měsíců roku 2016 proti průměru 12 měsíců roku 2015 činila v ČR 0,7 %.
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RM schválila navýšení nájemného za nebytové prostory v majetku městyse o průměrnou
roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12
měsíců roku 2016 proti průměru 12 měsíců roku 2015, která činila v ČR 0,7 %.

V Častolovicích 25. 1. 2017
………………………………………
Ing. Zdeněk Praus
Starosta městyse

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

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