Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-67-2017

Termín jednání

10. dubna 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

Marie Kubalíková – předsedkyně Komise sociální

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-66-2017
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Dodatek nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 55
5. Smlouva o poskytování pečovatelské služby s DPS Kostelec nad Orlicí
6. Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze SR
7. Žádost o přidělení bytu v DPS Kostelec nad Orlicí
8. Žádosti o zhotovení vodovodních přípojek v ulici Severní
9. Stížnost pana Pavla Plašila na pana Ing. Jiřího Kotouče
10. Licenční smlouva s OSA o veřejném provozování hudebních děl
11. Zápisy č. KSO-03-2017 a KSO-04-2017 z jednání Komise sociální
12. Žádost o finanční podporu domácí hospicové péče
13. Zápis č. KST-03-2017 z jednání Komise stavební
14. Žádosti o povolení výjimky pro novostavby RD
15. Žádosti o vyjádření k projektovým dokumentacím
16. Žádost o vyjádření k územnímu řízení
17. Návrh řešení likvidace zbytků jídel ze školní jídelny
18. Výtka ředitelce ZŠ a MŠ a snížení osobního příplatku
19. Nabídka kontroly spalinových cest v bytových domech v městysi
20. Soudní smír s ředitelkou ZŠ a MŠ
21. Oznámení ČIŽP o zahájení správního řízení
22. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Častolovice za rok 2016
23. Rozpočtové opatření č. RM-2-2017
24. Stanovisko zřizovatele k plnění ročního plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ pro rok 2017
25. Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných míst lokality „U mandlu“
26. Diskuze
27. Usnesení
Příloha
Hlasování

Pro

Program jednání
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-
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Zdržel se
-

Usnesení

RM schvaluje program jednání RM-67-2017.

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-66-2017
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 5, RM-67-2017)
Bod č. 13 RM-54-2016 (výpověď nájemních smluv na pronájem pozemku, řešení: úprava smluv – Z: Praus)
Bod č. 20 RM-54-2016 (právní posouzení nájemních smluv na bytové prostory, trvá – Z: Mgr. Šrom, 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 – vyřešeno)
Bod č. 15 RM-59-2016 (převod pozemků ze SPÚ, další žádost podána + jednání na ÚZSVM – Z: Tichý)
Bod č. 23 RM-59-2016 (připravit nabídku na řešení vzduchotechniky v sále U Lva, trvá – Z: Tichý)
Bod č. 15 RM-60-2017 (přepracovat 1. verzi výroční zprávy ZŠ a MŠ a předložit do 31. 1. 2017, nepředloženo)
Bod č. 19 RM-60-2017 (zájem o odkoupení pozemků v k. ú. Častolovice, splněno – viz Zdroj 1/2017)
Bod č. 5 RM-62-2017 (prověřit čerpání finančních prostředků ZŠ a MŠ za rok 2016 – Z: FV)
Bod č. 6 RM-62-2017 (prověřit inventarizaci majetku a účetní výkazy ZŠ a MŠ v roce 2016 – Z: FV)
Bod č. 19 RM-63-2017 (nájemní smlouva na nebytové prostory – pedikúra v čp. 55, viz bod č. 4, RM-67-2017)
Bod č. 12 RM-65-2017 (předložení tří nabídek na vybavení tříd v ZŠ, trvá – Z: řed. ZŠ a MŠ)
Bod č. 16 RM-66-2017 (jednání s nájemnicí lékárny Mgr. Kuželovou, trvá – příště)
Bod č. 18 RM-66-2017 (upozornění na stavební nekázeň, dořešení po místním šetření 13.4.2017)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Zápis č. j. RM-66-2017
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-66-2017.

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 10. 4. 2017
Pro
Proti
Zdržel se
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 10. 4. 2017:
Česká spořitelna a.s. 12.397.796,98 Kč, Česká národní banka 5.216.965,13 Kč, Komerční banka
a.s. 487.181,28 Kč a ČSOB a.s 1.358.236,17 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 10. 4. 2017 u České spořitelny a.s.:
6.848.365,90 Kč.

4. Dodatek nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 55
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RM jednala o potřebě úpravy nájemní smlouvy s paní Ingrid Jírovou na nebytové prostory v čp. 55 na
provozování pedikúry.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh dodatku smlouvy
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila připravit podklady pro dodatek č. 2 nájemní smlouvy na pronájem nebytových
prostor v čp. 55 v ulici Masarykově s paní Ingrid Jírovou, bytem Kostelec nad Orlicí z důvodu
úpravy nájemného o spotřebované energie a pověřila starostu projednat návrh dodatku č. 2
s nájemcem.

5. Smlouva o poskytování pečovatelské služby s DPS Kostelec nad Orlicí
RM se zabývala urgentní potřebou zajištění a poskytování pečovatelských služeb pro občany městyse,
projednala dva návrhy možných řešení a to buď zajištěním služby z DPS Kostelec nad Orlicí příp. z Geriatrického
centra Týniště nad Orlicí a návrhy řešení a smluv z obou subjektů.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Návrh smlouvy
Proti

Pro

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila smlouvu o zajištění a poskytování terénní pečovatelské služby pro občany
Městyse Častolovice s Městem Kostelec nad Orlicí, prostřednictvím DPS Kostelec nad Orlicí a
pověřila starostu podpisem smlouvy.

6. Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze SR
RM byla seznámena s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č.j. 194/MK-S 2463-2017 OULK o poskytnutí dotace
ze Státního rozpočtu pro vybavení místní knihovny (notebook, dataprojektor a plátno) v celkové částce 23.000
Kč.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Rozhodnutí č.j. 194/MK-S 2463-2017 OULK
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. 194/MK-S 2463-2017 OULK o
poskytnutí dotace ze Státního rozpočtu pro vybavení místní knihovny (notebook,
dataprojektor a plátno) v celkové částce 23.000 Kč.

7. Žádost o přidělení bytu v DPS Kostelec nad Orlicí
RM byla seznámena s žádostí paní Hany Podzimkové, bytem Mírová 376, Častolovice, o přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí.
Příloha
Hlasování

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Zvěřinová,Hodný

-

Podzimek
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Usnesení

RM schválila žádost paní Hany Podzimkové, bytem Mírová 376, Častolovice, o přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí.

8. Žádosti o zhotovení vodovodních přípojek v ulici Severní
RM byla místostarostou Bc. Tichým seznámena s žádostmi o zhotovení vodovodních přípojek v ulici Severní
v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí místní komunikace a to od manželů Jiřího a Jaroslavy Hovorkové, čp.
382 a paní Martiny Batrlové, čp. 390.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádosti
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schválila zhotovení vodovodních přípojek v ulici Severní v souvislosti s připravovanou
rekonstrukcí místní komunikace a to od manželů Jiřího a Jaroslavy Hovorkové, čp. 382 a paní
Martiny Batrlové, čp. 390 a pověřila místostarostu Bc. Tichého zajistit ve spolupráci se
správcem sítí Aqua Servis, a.s. finanční rozpočet staveb a informovat poté žadatele.

9. Stížnost pana Pavla Plašila na pana Ing. Jiřího Kotouče
RM projednala stížnost pana Pavla Plašila, bytem Široká 435, Častolovice na pana Ing. Jiřího Kotouče.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Stížnost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM vzala na vědomí stížnost pana Pavla Plašila, bytem Široká 435, Častolovice na pana Ing.
Jiřího Kotouče a pověřila starostu zorganizovat setkání jmenovaných za účelem smírného
vyřešení a vyjasnění všech ve stížnosti popsaných záležitostí.

10. Licenční smlouva s OSA o veřejném provozování hudebních děl
RM byla seznámena s licenční smlouvou s OSA č. VP_2017_8770 o veřejném provozování hudebních děl.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh licenční smlouvy
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila licenční smlouvu s OSA č. VP_2017_8770 o veřejném provozování hudebních děl
a pověřila starostu podpisem smlouvy.

11. Zápisy č. KSO-03-2017 a KSO-04-2017 z jednání Komise sociální
RM projednala zápisy č. KSO-03-2017 a KSO-04-2017 z jednání Komise sociální.
Příloha
Hlasování

Pro

Zápisy č. KSO-03-2017 a KSO-04-2017
Proti
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Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM vzala na vědomí zápisy č. KSO-03-2017 a KSO-04-2017 z jednání Komise sociální.
Usnesení

RM schvaluje návrh Komise sociální na instalaci putovní výstavky „Domácí hospic Setkání“
v prostorách Úřadu městyse v čp. 10 v měsíci září 2017.

12. Žádost o finanční podporu domácí hospicové péče
RM byla seznámena s žádostí o finanční podporu od Domácí hospic Setkání, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM na doporučení Komise sociální schválila finanční dar 3.000 Kč pro Domácí hospic Setkání,
o.p.s. Rychnov nad Kněžnou.

13. Zápis č. KST-03-2017 z jednání Komise stavební
RM projednala zápis č. KST-03-2017 z jednání Komise stavební.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Zápis č. KST-03-2017
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí zápis č. KST-03-2017 z jednání Komise stavební, zejména pak stanoviska
komise k žádostem o vyjádření k novostavbám RD, projektovým dokumentacím a územnímu
řízení.

14. Žádosti o povolení výjimky pro novostavby RD
RM byla seznámena s žádostí manželů Adély a Jiřího Jánešových, bytem v Červené Vodě o udělení výjimky
k umístění novostavby RD a paní Markéty Chmelové, bytem v Kvasinách, o udělení výjimky sklonu střechy
novostavby RD.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádosti
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM na doporučení Ing. Arch. Bittnera a Komise stavební souhlasí s udělením výjimky
k umístění novostavby RD manželů Adély a Jiřího Jánešových na parcele číslo 508/54 v k. ú.
Častolovice a pověřuje referentku paní Hojnou informovat žadatele.
RM vzala na vědomí doporučení Ing. Arch. Bittnera a Komise stavební s udělením výjimky
sklonu střechy novostavby RD paní Markéty Chmelové na parcele číslo 508/53 v k. ú.
Častolovice a pověřuje místostarostu Bc. Tichého projednat PD novostavby na stavebním
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úřadu v Kostelci nad Orlicí v kontextu s regulativy architektonické územní studie pro lokalitu
Polnodvorská.

15. Žádosti o vyjádření k projektovým dokumentacím
RM byla seznámena s žádostí pana Tomáše Kareše, bytem v Rychnově nad Kněžnou, o vydání souhlasu vlastníka
sousedního pozemku (parc. číslo 508/58) se stavbou rodinného domku na parcele číslo 508/72 v k. ú. Častolovice
a žádostí paní Marie Izákové, bytem Na Obci 111, Častolovice, o vydání souhlasu vlastníka sousedního pozemku
(parc. číslo 1209/1) k PD kolny a ke stavbě přístřešku na parcele číslo 139 v k. ú. Častolovice.
Příloha
Hlasování

Žádosti
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM na doporučení Ing. Arch. Bittnera a Komise stavební souhlasí jako vlastník sousedního
pozemku (parc. číslo 508/58) se stavbou rodinného domku pana Tomáše Kareše, bytem
v Rychnově nad Kněžnou, na parcele číslo 508/72 v k. ú. Častolovice a pověřuje referentku
paní Hojnou informovat žadatele.
Usnesení
RM na doporučení Komise stavení souhlasí jako vlastník sousedního pozemku (parc. číslo
1209/1) s projektovou dokumentací kolny a stavbou přístřešku paní Marie Izákové, bytem Na
Obci 111, Častolovice, na parcele číslo 139 v k. ú. Častolovice a pověřuje referentku paní
Hojnou informovat žadatele.

16. Žádost o vyjádření k územnímu řízení
RM byla seznámena s žádostí projektanta ZLINPROJEKT a.s., Zlín – Louky, o vyjádření k územnímu řízení pokládky
ochranných trubek HDPE pro optický kabel do závodu Saint – Gobain Isover v k. ú. Častolovice.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM na doporučení Komise stavební souhlasí s pokládkou ochranných trubek HDPE pro optický
kabel do závodu Saint – Gobain Isover v k. ú. Častolovice dle projektové dokumentace
žadatele ZLINPROJEKT, a.s., Zlín – Louky a pověřuje referentku paní Hojnou informovat
žadatele.

17. Návrh řešení likvidace zbytků jídel ze školní jídelny
RM byla starostou městyse seznámena s návrhem řešení likvidace zbytků jídel ze školní jídelny, a to instalací
elektrického kompostovacího zařízení Greengood a informoval o předběžných nákladech na nákup kompostéru
cca 300.000 Kč + DPH.
Příloha
Hlasování

Pro

Podklady a nabídka
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Usnesení
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Zdržel se
-

RM vzala na vědomí návrh řešení zbytků jídel ze školní jídelny, a to instalací elektrického
kompostovacího zařízení Greengood a pověřila starostu zajistit k posouzení alespoň tři
cenové nabídky, prověřit možnost nákupu ve vztahu k rozpočtu 2017 a vyžádat od vedení ZŠ
a MŠ informaci o řešení zbytků jídel ve školních jídelnách v Kostelci nad Orlicí, Vamberku a
Rychnově nad Kněžnou.

18. Výtka ředitelce ZŠ a MŠ a snížení osobního příplatku
RM byla starostou městyse informována o návrhu připravené výtky ředitelce Základní školy a mateřské školy
pro opakované nedodržování pokynů zřizovatele a v návaznosti na to s návrhem snížení osobního příplatku
ředitelce ZŠ a MŠ.
Příloha
Hlasování

Výtka
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM uděluje výtku ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Častolovice paní Mgr. Bc. Bačíkové za porušení rozpočtové kázně za rok 2016 při záporném
výsledku hospodaření školy a dlouhodobé neplnění úkolů zřizovatele v průběhu roku 2016 a
2017.
Usnesení
RM schvaluje snížení osobního příplatku na částku 500 Kč měsíčně od 1. 5. 2017 z důvodu
udělení výtky ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Častolovice
paní Mgr. Bc. Bačíkové za porušení rozpočtové kázně za rok 2016 při záporném výsledku
hospodaření školy a dlouhodobé neplnění úkolů zřizovatele v průběhu roku 2016 a 2017.

19. Nabídka kontroly spalinových cest v bytových domech v městysi
RM byla místostarostou Podzimkem informována o nabídce kontroly spalinových cest v bytových domech
v městysi v roce 2017.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Nabídka
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schválila využití nabídky kominíka pana Jaromíra Žďánského na uskutečnění kontroly
spalinových cest v bytových domech v městysi v roce 2017 ve dnech 20. – 22. 6. 2017 a
pověřila místostarostu Podzimka společně s referentkami úřadu městyse informovat občany
a shromažďovat záznamy o zájemcích z řad občanů.

20. Soudní smír s ředitelkou ZŠ a MŠ
RM byla starostou informována o situaci v soudním sporu, týkajícím se odebrání osobního příplatku ředitelce ZŠ
a MŠ za období tří měsíců roku 2016 a její následné žalobě na Městys Častolovice.
Příloha
Hlasování

Pro

Návrh smíru
Proti

Praus,Tichý,Zvěřinová,Hodný

-

Usnesení
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Zdržel se
Podzimek

RM na základě doporučení právního zástupce, který ve sporu zastupuje Městys Častolovice,
jakožto žalovaného, schválila navržený a předložený smír advokátní kanceláří Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři a pověřuje tuto kancelář k vyřízení u soudu.

21. Oznámení ČIŽP o zahájení správního řízení
RM byla seznámena s oznámením České inspekce životního prostředí o zahájení správního řízení ve věci uložení
pokuty za správní delikt při nakládání s odpady.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Č.j.: ČIZP/45/OOH/SR01/1701635
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

Zdržel se

-

-

RM vzala na vědomí oznámení České inspekce životního prostředí Č.j.:
ČIZP/45/OOH/SR01/1701635 o zahájení správního řízení ve věci uložení pokuty za správní
delikt při nakládání s odpady.
RM pověřila starostu prověřit
ČIZP/45/OOH/SR01/1701635.

odvolání

městyse

proti

proti

usnesení

Č.j.:

22. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Častolovice za rok 2016
RM byla seznámena s dokumentem „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Častolovice, IČ
00274780 za rok 2016“, který byl vypracován kontrolory z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na základě
provedeného přezkoumání ve dnech 14. – 15. 11. 2016 a 13. 3. 2017.
Příloha
Hlasování

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016
Pro
Proti
Zdržel se
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM vzala na vědomí dokument „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Častolovice, IČ 00274780 za rok 2016“ a závěr zprávy, že nebyly zjištěny závažné chyby a
nedostatky.
Usnesení
RM vzala na vědomí „Opatření a oznámení o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků
zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2016“, která odeslal starosta městyse dne 10.
4. 2017 na KÚ Královéhradeckého kraje.

23. Rozpočtové opatření č. RM-2-2017
RM byla paní Bc. Jedlinskou seznámena s návrhem rozpočtového opatření č. RM-2-2017.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Návrh rozpočtového opatření č. RM-2-2017
Pro
Proti
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

RM schválila rozpočtové opatření č. RM-2-2017.
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Zdržel se
-

24. Stanovisko zřizovatele k plnění ročního plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ pro rok 2017
RM byla informována radní a předsedkyní Finančního výboru Mgr. Zvěřinovou o plnění ročního plánu dle
zakázek příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Častolovice na rok 2017.
Příloha
Pro

Hlasování

Usnesení

Plnění ročního plánu ZŠ a MŠ 2017
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM požaduje po ředitelce ZŠ a MŠ:
1) Dodržovat usnesení z Rady městyse – posílat čerpání rozpočtu do 20. dne dalšího
měsíce (každý měsíc bylo zasíláno pozdě).
2) Předložit čerpání položek 501 130, 518 090, 527 600 a 569 100 dle došlých faktur
(kniha závazků).
RM konstatuje, že nebylo dosud předloženo čerpání krajských finančních prostředků a
nebyly předloženy alespoň tři nabídky na požadované vybavení tříd v ZŠ.

25. Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných míst lokality „U mandlu“
RM byla seznámena s návrhem smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných míst lokality „U
mandlu“ mezi Městysem Častolovice (žadatel) a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (provozovatel).
Příloha

Návrh smlouvy číslo: 17_SOBS01_4121274085
Pro
Proti

Hlasování

Usnesení

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila smlouvu o uzavření budoucích smluv č. 17_SOBS01_4121274085 o připojení
odběrných míst lokality „U mandlu“ mezi Městysem Častolovice (žadatel) a ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín (provozovatel).

26. Diskuze
Informace

Člen RM / host
Tichý

Tichý

Informoval o návrhu Ing. Voborníkové na zavedení a schválení „Pravidel vyřazování a
likvidace movitého majetku“.
RM se shodla odložit zavedení normy, k záležitosti se vrátí ještě v roce 2017.
Nabídka na řešení klimatizace v kancelářích Úřadu městyse.
RM se shodla odložit řešení, pravděpodobně na příští rok.
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27. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-67-2017

1

RM schvaluje program jednání RM-67-2017.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-66-2017.

3

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 10. 4. 2017:
Česká spořitelna a.s. 12.397.796,98 Kč, Česká národní banka 5.216.965,13 Kč, Komerční
banka a.s. 487.181,28 Kč a ČSOB a.s 1.358.236,17 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 10. 4. 2017 u České spořitelny a.s.:
6.848.365,90 Kč.

4

RM schválila připravit podklady pro dodatek č. 2 nájemní smlouvy na pronájem nebytových
prostor v čp. 55 v ulici Masarykově s paní Ingrid Jírovou, bytem Kostelec nad Orlicí z důvodu
úpravy nájemného o spotřebované energie a pověřila starostu projednat návrh dodatku č.
2 s nájemcem.

5

RM schválila smlouvu o zajištění a poskytování terénní pečovatelské služby pro občany
Městyse Častolovice s Městem Kostelec nad Orlicí, prostřednictvím DPS Kostelec nad Orlicí
a pověřila starostu podpisem smlouvy.

6

RM vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. 194/MK-S 2463-2017 OULK o
poskytnutí dotace ze Státního rozpočtu pro vybavení místní knihovny (notebook,
dataprojektor a plátno) v celkové částce 23.000 Kč.

7

RM schválila žádost paní Hany Podzimkové, bytem Mírová 376, Častolovice, o přidělení
bytu v Domě s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí.

8

RM schválila zhotovení vodovodních přípojek v ulici Severní v souvislosti s připravovanou
rekonstrukcí místní komunikace a to od manželů Jiřího a Jaroslavy Hovorkové, čp. 382 a
paní Martiny Batrlové, čp. 390 a pověřila místostarostu Bc. Tichého zajistit ve spolupráci se
správcem sítí Aqua Servis, a.s. finanční rozpočet staveb a informovat poté žadatele.

9

RM vzala na vědomí stížnost pana Pavla Plašila, bytem Široká 435, Častolovice na pana
Ing. Jiřího Kotouče a pověřila starostu zorganizovat setkání jmenovaných za účelem
smírného vyřešení a vyjasnění všech ve stížnosti popsaných záležitostí.

10

RM schválila licenční smlouvu s OSA č. VP_2017_8770 o veřejném provozování hudebních
děl a pověřila starostu podpisem smlouvy.

11
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RM vzala na vědomí zápisy č. KSO-03-2017 a KSO-04-2017 z jednání Komise sociální.
RM schvaluje návrh Komise sociální na instalaci putovní výstavky „Domácí hospic Setkání“
v prostorách Úřadu městyse v čp. 10 v měsíci září 2017.

12

RM na doporučení Komise sociální schválila finanční dar 3.000 Kč pro Domácí hospic
Setkání, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou.

13

RM vzala na vědomí zápis č. KST-03-2017 z jednání Komise stavební, zejména pak
stanoviska komise k žádostem o vyjádření k novostavbám RD, projektovým dokumentacím
a územnímu řízení.

RM na doporučení Ing. Arch. Bittnera a Komise stavební souhlasí s udělením výjimky
k umístění novostavby RD manželů Adély a Jiřího Jánešových na parcele číslo 508/54 v k.
ú. Častolovice a pověřuje referentku paní Hojnou informovat žadatele.
14

RM vzala na vědomí doporučení Ing. Arch. Bittnera a Komise stavební s udělením výjimky
sklonu střechy novostavby RD paní Markéty Chmelové na parcele číslo 508/53 v k. ú.
Častolovice a pověřuje místostarostu Bc. Tichého projednat PD novostavby na stavebním
úřadu v Kostelci nad Orlicí v kontextu s regulativy architektonické územní studie pro
lokalitu Polnodvorská.

RM na doporučení Ing. Arch. Bittnera a Komise stavební souhlasí jako vlastník sousedního
pozemku (parc. číslo 508/58) se stavbou rodinného domku pana Tomáše Kareše, bytem
v Rychnově nad Kněžnou, na parcele číslo 508/72 v k. ú. Častolovice a pověřuje referentku
paní Hojnou informovat žadatele.
15
RM na doporučení Komise stavení souhlasí jako vlastník sousedního pozemku (parc. číslo
1209/1) s projektovou dokumentací kolny a stavbou přístřešku paní Marie Izákové, bytem
Na Obci 111, Častolovice, na parcele číslo 139 v k. ú. Častolovice a pověřuje referentku paní
Hojnou informovat žadatele.

16

RM na doporučení Komise stavební souhlasí s pokládkou ochranných trubek HDPE pro
optický kabel do závodu Saint – Gobain Isover v k. ú. Častolovice dle projektové
dokumentace žadatele ZLINPROJEKT, a.s., Zlín – Louky a pověřuje referentku paní Hojnou
informovat žadatele.

17

RM vzala na vědomí návrh řešení zbytků jídel ze školní jídelny, a to instalací elektrického
kompostovacího zařízení Greengood a pověřila starostu zajistit k posouzení alespoň tři
cenové nabídky, prověřit možnost nákupu ve vztahu k rozpočtu 2017 a vyžádat od vedení
ZŠ a MŠ informaci o řešení zbytků jídel ve školních jídelnách v Kostelci nad Orlicí, Vamberku
a Rychnově nad Kněžnou.

18
Masarykova 10, Častolovice 517 50, IČO: 00274780
Telefon: 494 323 911, E-mail: e-podatelna@ou-castolovice.cz, Web: www.ou-castolovice.cz
11/13

RM uděluje výtku ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Častolovice paní Mgr. Bc. Bačíkové za porušení rozpočtové kázně za rok 2016 při záporném
výsledku hospodaření školy a dlouhodobé neplnění úkolů zřizovatele v průběhu roku 2016
a 2017.
RM schvaluje snížení osobního příplatku na částku 500 Kč měsíčně od 1. 5. 2017 z důvodu
udělení výtky ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Častolovice
paní Mgr. Bc. Bačíkové za porušení rozpočtové kázně za rok 2016 při záporném výsledku
hospodaření školy a dlouhodobé neplnění úkolů zřizovatele v průběhu roku 2016 a 2017.

19

RM schválila využití nabídky kominíka pana Jaromíra Žďánského na uskutečnění kontroly
spalinových cest v bytových domech v městysi v roce 2017 ve dnech 20. – 22. 6. 2017 a
pověřila místostarostu Podzimka společně s referentkami úřadu městyse informovat
občany a shromažďovat záznamy o zájemcích z řad občanů.

20

RM na základě doporučení právního zástupce, který ve sporu zastupuje Městys Častolovice,
jakožto žalovaného, schválila navržený a předložený smír advokátní kanceláří Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři a pověřuje tuto kancelář k vyřízení u soudu.

21

RM vzala na vědomí oznámení České inspekce životního prostředí Č.j.:
ČIZP/45/OOH/SR01/1701635 o zahájení správního řízení ve věci uložení pokuty za správní
delikt při nakládání s odpady.
RM pověřila starostu prověřit odvolání městyse proti proti usnesení
ČIZP/45/OOH/SR01/1701635.

Č.j.:

RM vzala na vědomí dokument „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Častolovice, IČ 00274780 za rok 2016“ a závěr zprávy, že nebyly zjištěny závažné chyby a
nedostatky.
22
RM vzala na vědomí „Opatření a oznámení o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků
zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2016“, která odeslal starosta městyse dne
10. 4. 2017 na KÚ Královéhradeckého kraje.

23

24

RM schválila rozpočtové opatření č. RM-2-2017.

RM požaduje po ředitelce ZŠ a MŠ:
1) Dodržovat usnesení z Rady městyse – posílat čerpání rozpočtu do 20. dne dalšího
měsíce (každý měsíc bylo zasíláno pozdě).
2) Předložit čerpání položek dle došlých faktur (kniha závazků).
RM konstatuje, že nebylo dosud předloženo čerpání krajských finančních prostředků a
nebyly předloženy alespoň tři nabídky na požadované vybavení tříd v ZŠ.
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25

RM schválila smlouvu o uzavření budoucích smluv č. 17_SOBS01_4121274085 o připojení
odběrných míst lokality „U mandlu“ mezi Městysem Častolovice (žadatel) a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín (provozovatel).

V Častolovicích 12. 4. 2017

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

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

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