Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-68-2017

Termín jednání

24. dubna 2017

Začátek jednání

Přítomni

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

16:00
Starosta městyse
Místostarosta městyse
Místostarosta městyse
Radní městyse

MVDr. Václav Hodný

Radní městyse

Omluveni

-

Hosté

-

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-67-2017
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Vyrozumění a výzva k vyjádření k podanému odvolání
5. Rozvaha a výkazy plnění rozpočtu Městyse Častolovice k 31. 3. 2017
6. Zahájení řízení o změně územního plánu Synkov - Slemeno
7. Žádost o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
8. Žádost o prodloužení termínu splatnosti za vodné a stočné
9. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VO ul. Mírová a Štefánikova
10. Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí
11. Oznámení ve věci distancování se od podnětu
12. Podklady od ředitelky ZŠ a MŠ pro jednání RM
13. Oznámení o zahájení správního řízení - částečná uzavírka silnice I/11 v Kostelci nad Orlicí
14. Darovací smlouva na kostel sv. Maří Magdaleny v k. ú. Častolovice
15. Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do Katastru nemovitostí
16. Rozpočtové opatření č. RM-3-2017
17. Pověření č. 1/2017 k provedení veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
18. Jednání s nájemnicí lékárny v čp. 53 Mgr. Kuželovou
19. Zápis z jednání Komise kulturní
20. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ o revokaci usnesení č. 10, RM-66-2017
21. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Častolovice za školní rok 2015 - 2016
22. Diskuze
23. Usnesení
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Program jednání
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

RM schvaluje program jednání RM-68-2017.
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Zdržel se
-

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-67-2017
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. 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. 15 RM-59-2016 (převod pozemků ze SPÚ, další žádost podána + jednání na ÚZSVM, trvá – 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,
dále viz bod č. 21, RM-68-2017)
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. 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 – viz bod č. 18, RM-68-2017)
Bod č. 18 RM-66-2017 (upozornění na stavební nekázeň, dořešení po místním šetření 13.4.2017, dále viz bod č.
11, RM-68-2017)
Bod č. 4 RM-67-2017 (jednání o dodatku nájemní smlouvy na nebytové prostory – Z: Praus, viz bod č. 22 –
diskuse, RM-68-2017)
Bod č. 14 RM-67-2017 (výjimka sklonu střechu novostavby RD, Bc. Tichý projednal na MěÚ v Kostelci n.O.,
písemné stanovisko ještě není)
Bod č. 17 RM-67-2017 (informace od vedení ZŠ a MŠ o řešení zbytků jídel ve ŠJ Kostelec n.O., Vamberk a Rychnov
n.K. – trvá)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Zápis č. j. RM-67-2017
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-67-2017.

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 24. 4. 2017
Pro
Proti
Zdržel se
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 24. 4. 2017:
Česká spořitelna a.s. 11.969.540,08 Kč, Česká národní banka 5.898.663,53 Kč, Komerční banka
a.s. 487.181,28 Kč a ČSOB a.s 1.403.929,17 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 24. 4. 2017 u České spořitelny a.s.:
6.849.697,30 Kč.

4. Vyrozumění a výzva k vyjádření k podanému odvolání
RM byla seznámena s vyrozuměním a výzvou k vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí ze dne 7. 3.
2017 (čj. KUKHK-3661/ZP/2017-Po) k záměru „Závod Častolovice – nová linka ČA3“ podané spolkem EKORS, z.s.
Častolovice, proti rozhodnutí, že záměr nebude posuzován podle zákona EIA.
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Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Č.j. KUKHK-3661/ZP/2017-Po
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí vyrozumění a výzvu k vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí
ze dne 7. 3. 2017 (čj. KUKHK-3661/ZP/2017-Po) k záměru „Závod Častolovice – nová linka
ČA3“ podané spolkem EKORS, z.s. Častolovice, proti rozhodnutí, že záměr nebude posuzován
podle zákona EIA.

5. Rozvaha a výkazy plnění rozpočtu Městyse Častolovice k 31. 3. 2017
RM byla seznámena účetní Bc. Jedlinskou s rozvahou a výkazy plnění rozpočtu Městyse Častolovice k 31. 3. 2017.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Rozvaha a výkazy plnění rozpočtu k 31. 3. 2017
Pro
Proti
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala bez připomínek na vědomí rozvahu a výkazy plnění rozpočtu Městyse Častolovice
k 31. 3. 2017.

6. Zahájení řízení o změně územního plánu Synkov - Slemeno
RM byla seznámena s oznámením MěÚ Rychnov nad Kněžnou č.j. OVŽP-10911/17-Cir se zahájením řízení o
změně Územního plánu Synkov – Slemeno a veřejným projednáváním návrhu dne 22. 5. 2017.
Příloha
Hlasování

Pro

Oznámení č.j. OVŽP-10911/17-Cir
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí oznámení MěÚ Rychnov nad Kněžnou č.j. OVŽP-10911/17-Cir se
zahájením řízení o změně Územního plánu Synkov – Slemeno a veřejné projednávání návrhu
dne 22. 5. 2017.
Usnesení

RM pověřila místostarostu Bc. Tichého prověřit na MěÚ v Rychnově nad Kněžnou vliv
navrhované změny ÚP Synkov – Slemeno v návaznosti na připravovanou stavbu obchvatu
silnice č. II/318 a železniční propojení Častolovice – Solnice (zejména pro Auto Škoda Kvasiny)
a pověřila místostarostu Bc. Tichého účastnit se veřejného projednávání návrhu dne 22. 5.
2017 v Synkově.

7. Žádost o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
RM jednala o žádosti starostky Obce Hřibiny – Ledská o uzavření dohody o vytvoření společného školského
obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Častolovice.
Příloha
Hlasování

Pro

Žádost a návrh dohody
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-
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Zdržel se
-

Usnesení

RM vzala na vědomí žádost starostky Obce Hřibiny – Ledská a návrh dohody o vytvoření
společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
a mateřská škola Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice a pověřuje předložit žádost
a návrh dohody na jednání Zastupitelstva městyse, včetně podkladů předpokládaného vývoje
obsazení mateřské školy v příštích letech.

8. Žádost o prodloužení termínu splatnosti za vodné a stočné
RM byla seznámena s žádosti pana Vítězslava Šmídy, bytem Masarykova 55, o prodloužení splatnosti platebního
výměru pro platbu za vodné a stočné za I. čtvrtletí 2017 ve výši 972 Kč do 16. 5. 2017.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schválila prodloužení splatnosti platebního výměru pro pana Vítězslava Šmídu, bytem
Masarykova 55, za platbu za vodné a stočné za I. čtvrtletí 2017 ve výši 972 Kč do 16. 5. 2017.

9. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na VO v ul. Mírová a Štefánikova
RM jednala o rozhodnutí hodnotící komise pro výběr nejvhodnější nabídky na veřejné osvětlení do ulic Mírové
a Štefánikově.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Rozhodnutí
Proti

Pro
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila rozhodnutí hodnotící komise pro výběr nejvhodnější nabídky na veřejné
osvětlení do ulic Mírové a Štefánikově a vybrala jako nejvhodnější nabídku společnosti
Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, Vamberk, a pověřila starostu podpisem smlouvy o
dílo.

10. Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí
RM byla seznámena s oznámením MěÚ Kostelec nad Orlicí č.j. SÚŽP 1489/17-7962-17-rp se zahájením řízení o
společném jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu Kostelec nad Orlicí.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Oznámení č.j. SÚŽP 1489/17-7962-17-rp
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí oznámení MěÚ Kostelec nad Orlicí č.j. SÚŽP 1489/17-7962-17-rp se
zahájením řízení o společném jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu Kostelec nad
Orlicí.
RM pověřila místostarostu Podzimka prověřit na MěÚ v Kostelci nad Orlicí vliv navrhované
změny č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí v návaznosti na připravované stavby obchvatů silnice č. I/11,
silnice č. II/318 a rozvojového území mezi k. ú. Kostelec nad Orlicí a k. ú. Častolovice a pověřila
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místostarostu Podzimka účastnit se společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚP Kostelec nad
Orlicí dne 25. 4. 2017 v Kostelci nad Orlicí.

11. Oznámení ve věci distancování se od podnětu
RM byla informována o oznámení paní Libuše Přibylové, bytem Častolovice, Severní 97, v němž se distancuje od
podnětu k šetření ve věci pronájmu sousedního pozemku manželi Pajorovými a uvádí, že bylo v dokumentu
doručeného na ÚM zneužito její jméno a zfalšován podpis.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Oznámení a sdělení
Proti

Pro

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí oznámení paní Libuše Přibylové, bytem Častolovice, Severní 97, v němž
se distancuje od podnětu k šetření ve věci pronájmu sousedního pozemku manželi
Pajorovými a uvádí, že bylo v dokumentu doručeného na ÚM zneužito její jméno a zfalšován
podpis.
RM vzala na vědomí protokol a sdělení č.j. 1357/17-6527/17-1a Stavebního úřadu MěÚ
Kostelec nad Orlicí z provedené kontrolní prohlídky dne 13. 4. 2017 z důvodu prověření stavby
oplocení na pozemcích Městyse Častolovice na základě podnětu.

12. Podklady od ředitelky ZŠ a MŠ pro jednání RM
RM byla seznámena s podklady od ředitelky ZŠ a MŠ pro jednání RM. Jednalo se o: a) návrh termínu uzavření
MŠ v době letních prázdnin ve dnech 24. 7. – 11. 8. 2017, b) žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ
na školní rok 2017/2018 na počet 27 dětí v každé třídě, c) žádost ZM o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok
2016, a to hospodářský výsledek hospodářské činnosti ve výši +33.875,64 Kč a záporný hospodářský výsledek
z hlavní činnosti -250.015,06 Kč, d) dvě nabídky na vybavení tříd 1. A a 1. B nábytkem, e) plnění ročního plánu
rozpočtu ZŠ a MŠ za 03/2017.
Příloha
Hlasování

Pro

Podklady od řed. ZŠ a MŠ pro jednání RM
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila uzavření Mateřské školy Častolovice a školní jídelny ve dnech od 24. 7. do 11. 8.
2017 za předpokladu nabídky umístění dětí v jiných MŠ po dobu 14 dní a včasné informace
strávníkům ŠJ o uzavření v letních měsících.
RM schválila výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ a to na počet 27 dětí v každé třídě.
Usnesení

RM nesouhlasila s navrženými „Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole“, které obdržela od ředitelky ZŠ a MŠ.
RM doporučuje ředitelce ZŠ a MŠ předkládat návrh kritérií pro přijímání dětí do MŠ a termínu
zápisu dětí do MŠ i ZŠ minimálně tři měsíce předem.
RM z důvodu konání zápisu dětí do MŠ již dne 10. 5. 2017 schválila RM upravená „Kritéria pro
přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2017 – 2018“.
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RM vzala na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ, v níž žádá Zastupitelstvo městyse o schválení
účetní závěrky ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2016 a to hospodářský výsledek hospodářské
činnosti ve výši +33.875,64 Kč a záporný hospodářský výsledek z hlavní činnosti -250.015,06
Kč.
RM vzala na vědomí další dvě nabídky na vybavení tříd 1. A a 1. B nábytkem od firem
Truhlářství – Petr Pišl, Skuhrov nad Bělou a Kerson spol. s r. o., Dobré, které budou předány
včetně první nabídky k posouzení finančního krytí Finančnímu výboru.
RM vzala na vědomí plnění ročního plánu rozpočtu ZŠ a MŠ za 03/2017 s výhradami a
předkládá k posouzení Finančnímu výboru.

13. Oznámení o zahájení správního řízení – částečná uzavírka silnice I/11 v Kostelci nad Orlicí
RM byla informována oznámením č.j. KUHKK-14294/DS/2017-2/VA z KÚ Královéhradeckého kraje o zahájení
správního řízení ve věci částečné uzavírky silnice I/11 v obci Kostelec nad Orlicí v lokalitě okružní křižovatky a
pozváním k ústnímu jednání za účelem projednání, které se uskuteční 2. 5. 2017. Důvodem částečné uzavírky je
obnova asfaltových vrstev vozovky silnice I/11, navržený termín částečné uzavírky je 15. 5. – 28. 5. 2017.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Č.j. KUHKK-14294/DS/2017-2/VA
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí oznámení č.j. KUHKK-14294/DS/2017-2/VA z KÚ Královéhradeckého
kraje o zahájení správního řízení ve věci částečné uzavírky silnice I/11 v obci Kostelec nad
Orlicí v lokalitě okružní křižovatky a pověřila místostarostu Bc. Tichého účastí na ústním
projednání dne 2. 5. 2017.

14. Darovací smlouva na kostel sv. Maří Magdalény v k. ú. Častolovice
RM byla starostou seznámena s návrhem darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod stavební parcely č. 116
zastavěná plocha, jejíž součástí je stavba bez čp. - památkový hřbitovní kostel sv. Maří Magdalény v k. ú.
Častolovice, kde je dárcem a oprávněným z věcných břemen Římskokatolická farnost Častolovice, IČ: 46456236
a obdarovaným a povinným z věcných břemen Městys Častolovice, IČ: 00274780.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh darovací smlouvy
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod stavební parcely č.
116 zastavěná plocha, jejíž součástí je stavba bez čp. - památkový hřbitovní kostel sv. Maří
Magdalény v k. ú. Častolovice, kde je dárcem a oprávněným z věcných břemen
Římskokatolická farnost Častolovice, IČ: 46456236 a obdarovaným a povinným z věcných
břemen Městys Častolovice, IČ: 00274780 a pověřuje starostu městyse zařadit projednání této
darovací smlouvy do programu příštího jednání Zastupitelstva městyse.

15. Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do Katastru nemovitostí
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RM byla starostou seznámena s ohlášením změny údajů o pozemcích pod vybudovanou cyklostezkou k zápisu
do Katastru nemovitostí, provedených na základě geometrických plánů Ing. Jiřího Němce č. 665-194/2012, 710175/2013 a 619-194/2012.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Ohlášení
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM souhlasí s ohlášením změny údajů o pozemcích pod vybudovanou cyklostezkou k zápisu
do Katastru nemovitostí, provedených na základě geometrických plánů Ing. Jiřího Němce č.
665-194/2012, 710-175/2013 a 619-194/2012.

16. Rozpočtové opatření č. RM-3-2017
RM byla paní Bc. Jedlinskou seznámena s návrhem rozpočtového opatření č. RM-3-2017.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Podklad pro jednání RM – návrh RO č. RM-3-2017
Pro
Proti
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

Zdržel se

-

-

RM schválila rozpočtové opatření č. RM-3-2017.

17. Pověření č. 1/2017 k provedení veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
RM byla starostou seznámena jeho pověřením paní Evy Chaloupkové – EVE (IČ: 48984019) k provedení
veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Častolovice dne 2. 5. 2017.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Pověření č. 1/2017
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí Pověření č. 1/2017 starosty městyse pro paní Evu Chaloupkovou – EVE,
IČ: 48984019 k provedení veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a
mateřská škola Častolovice za rok 2016, která se uskuteční dne 2. května 2017.

18. Jednání s nájemnicí lékárny v čp. 53 Mgr. Kuželovou
RM byla seznámena nájemnicí lékárny v čp. 53 paní Mgr. Janou Kuželovou s problematikou dalšího provozu
lékárny v městysi.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM vzala na vědomí informace, které vyplynuly z jednání s nájemnicí lékárny v čp. 53 paní
Mgr. Janou Kuželovou.
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19. Zápis z jednání Komise kulturní
RM byla seznámena se zápisem z jednání Komise kulturní, které se uskutečnilo 13. 3. 2017.
Příloha

Zápis z jednání Komise kulturní z 13. 3. 2017
Pro
Proti

Hlasování
Usnesení

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí zápis z jednání Komise kulturní ze dne 13. 3. 2017.

20. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ o revokaci usnesení č. 10, RM-66-2017
RM projednala žádost ředitelky ZŠ a MŠ o revokaci usnesení č. 10, RM-66-2017.
Příloha

Žádost

Hlasování
Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM neschválila žádost ředitelky ZŠ a MŠ o revokaci usnesení č. 10, RM-66-2017.

21. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Častolovice za školní rok 2015 - 2016
RM byla seznámena s chronologickým rozborem situace v projednávání a schvalování Výroční zprávy ZŠ a MŠ
Častolovice za školní rok 2015 – 2016.
Příloha

Podklad pro jednání RM – návrh na usnesení
Pro
Proti

Hlasování

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM konstatuje, že výroční zpráva ZŠ a MŠ za rok 2015 - 2016 nebyla schválena Školskou radou
ZŠ a MŠ Častolovice.
Usnesení

RM pověřuje starostu Městyse zaslat na Českou školní inspekci, odbor školství KÚ
Královéhradeckého kraje a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy žádost o prošetření
výroční zprávy ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2015 - 2016 z důvodu neschválení této výroční
zprávy Školskou radou ZŠ a MŠ Častolovice.

22. Diskuze
Člen RM / host

Tichý

Informace
Upozornil na neustále se zhoršující dopravní zátěž v Častolovicích – přicházejí podněty od
občanů. Je třeba neodkladně a účinně intervenovat na všech rozhodovacích stupních na
zrychlení prací na obchvatu silnice I/11 a řešení obchvatu silnice II/318. Je nutné
zpracovat strategii – např. pracovní název „Dopravní zátěž v Častolovicích“. Navrhuje
požádat o pomoc Dopravní fakultu VŠ, požádat o pomoc média, pozvat na veřejné setkání
politiky atd.
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Praus / Tichý

Praus

Koncepce řešení multifunkčního využití Sokolského parku a okolí:
- byla předložena nabídka Ing. Hladíkové na vypracování studie řešení a parkových úprav
Sokolského parku
- v květnu 2017 bude uskutečněno jednání s projektantkou venkovních sportovišť o
možnostech efektivního využití Sokolského parku ke sportování zejména školní mládeže
Informoval a předložil RM návrh dodatku nájemní smlouvy vypracované Mgr. Šromem na
pronájem nebytových prostor v čp. 55 pro paní Ingrid Jírovou, který bude jmenované po
úpravách (dle diskuse v RM) doručen tak, aby mohlo být ve věci rozhodnuto na některém
z příštích jednání Rady městyse.

23. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-68-2017

1

RM schvaluje program jednání RM-68-2017.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-67-2017.

3

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 24. 4. 2017:
Česká spořitelna a.s. 11.969.540,08 Kč, Česká národní banka 5.898.663,53 Kč, Komerční
banka a.s. 487.181,28 Kč a ČSOB a.s 1.403.929,17 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 24. 4. 2017 u České spořitelny a.s.:
6.849.697,30 Kč.

4

RM vzala na vědomí vyrozumění a výzvu k vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí
ze dne 7. 3. 2017 (čj. KUKHK-3661/ZP/2017-Po) k záměru „Závod Častolovice – nová linka
ČA3“ podané spolkem EKORS, z.s. Častolovice, proti rozhodnutí, že záměr nebude
posuzován podle zákona EIA.

5

RM vzala bez připomínek na vědomí rozvahu a výkazy plnění rozpočtu Městyse Častolovice
k 31. 3. 2017.

RM vzala na vědomí oznámení MěÚ Rychnov nad Kněžnou č.j. OVŽP-10911/17-Cir se
zahájením řízení o změně Územního plánu Synkov – Slemeno a veřejné projednávání
návrhu dne 22. 5. 2017.
6

7

RM pověřila místostarostu Bc. Tichého prověřit na MěÚ v Rychnově nad Kněžnou vliv
navrhované změny ÚP Synkov – Slemeno v návaznosti na připravovanou stavbu obchvatu
silnice č. II/318 a železniční propojení Častolovice – Solnice (zejména pro Auto Škoda
Kvasiny) a pověřila místostarostu Bc. Tichého účastnit se veřejného projednávání návrhu
dne 22. 5. 2017 v Synkově.

RM vzala na vědomí žádost starostky Obce Hřibiny – Ledská a návrh dohody o vytvoření
společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní
škola a mateřská škola Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice a pověřuje předložit
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žádost a návrh dohody na jednání Zastupitelstva městyse, včetně podkladů
předpokládaného vývoje obsazení mateřské školy v příštích letech.

8

RM schválila prodloužení splatnosti platebního výměru pro pana Vítězslava Šmídu, bytem
Masarykova 55, za platbu za vodné a stočné za I. čtvrtletí 2017 ve výši 972 Kč do 16. 5. 2017.

9

RM schválila rozhodnutí hodnotící komise pro výběr nejvhodnější nabídky na veřejné
osvětlení do ulic Mírové a Štefánikově a vybrala jako nejvhodnější nabídku společnosti
Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, Vamberk, a pověřila starostu podpisem smlouvy
o dílo.

RM vzala na vědomí oznámení MěÚ Kostelec nad Orlicí č.j. SÚŽP 1489/17-7962-17-rp se
zahájením řízení o společném jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu Kostelec nad
Orlicí.
10

11

RM pověřila místostarostu Podzimka prověřit na MěÚ v Kostelci nad Orlicí vliv navrhované
změny č. 3 ÚP Kostelec nad Orlicí v návaznosti na připravované stavby obchvatů silnice č.
I/11, silnice č. II/318 a rozvojového území mezi k. ú. Kostelec nad Orlicí a k. ú. Častolovice
a pověřila místostarostu Podzimka účastnit se společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚP
Kostelec nad Orlicí dne 25. 4. 2017 v Kostelci nad Orlicí.

RM vzala na vědomí oznámení paní Libuše Přibylové, bytem Častolovice, Severní 97, v němž
se distancuje od podnětu k šetření ve věci pronájmu sousedního pozemku manželi
Pajorovými a uvádí, že bylo v dokumentu doručeného na ÚM zneužito její jméno a
zfalšován podpis.
RM vzala na vědomí protokol a sdělení č.j. 1357/17-6527/17-1a Stavebního úřadu MěÚ
Kostelec nad Orlicí z provedené kontrolní prohlídky dne 13. 4. 2017 z důvodu prověření
stavby oplocení na pozemcích Městyse Častolovice na základě podnětu.
RM schválila uzavření Mateřské školy Častolovice a školní jídelny ve dnech od 24. 7. do 11.
8. 2017 za předpokladu nabídky umístění dětí v jiných MŠ po dobu 14 dní a včasné
informace strávníkům ŠJ o uzavření v letních měsících.
RM schválila výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ a to na počet 27 dětí v každé třídě.
RM nesouhlasila s navrženými „Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole“, které obdržela od ředitelky ZŠ a MŠ.

12

RM doporučuje ředitelce ZŠ a MŠ předkládat návrh kritérií pro přijímání dětí do MŠ a
termínu zápisu dětí do MŠ i ZŠ minimálně tři měsíce předem.
RM z důvodu konání zápisu dětí do MŠ již dne 10. 5. 2017 schválila RM upravená „Kritéria
pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2017 – 2018“.
RM vzala na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ, v níž žádá Zastupitelstvo městyse o schválení
účetní závěrky ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2016 a to hospodářský výsledek hospodářské
činnosti ve výši +33.875,64 Kč a záporný hospodářský výsledek z hlavní činnosti -250.015,06
Kč.
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RM vzala na vědomí další dvě nabídky na vybavení tříd 1. A a 1. B nábytkem od firem
Truhlářství – Petr Pišl, Skuhrov nad Bělou a Kerson spol. s r. o., Dobré, které budou předány
včetně první nabídky k posouzení finančního krytí Finančnímu výboru.
RM vzala na vědomí plnění ročního plánu rozpočtu ZŠ a MŠ za 03/2017 s výhradami a
předkládá k posouzení Finančnímu výboru.

13

RM vzala na vědomí oznámení č.j. KUHKK-14294/DS/2017-2/VA z KÚ Královéhradeckého
kraje o zahájení správního řízení ve věci částečné uzavírky silnice I/11 v obci Kostelec nad
Orlicí v lokalitě okružní křižovatky a pověřila místostarostu Bc. Tichého účastí na ústním
projednání dne 2. 5. 2017.

14

RM vzala na vědomí návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod stavební parcely
č. 116 zastavěná plocha, jejíž součástí je stavba bez čp. - památkový hřbitovní kostel sv.
Maří Magdalény v k. ú. Častolovice, kde je dárcem a oprávněným z věcných břemen
Římskokatolická farnost Častolovice, IČ: 46456236 a obdarovaným a povinným z věcných
břemen Městys Častolovice, IČ: 00274780 a pověřuje starostu městyse zařadit projednání
této darovací smlouvy do programu příštího jednání Zastupitelstva městyse.

15

RM souhlasí s ohlášením změny údajů o pozemcích pod vybudovanou cyklostezkou
k zápisu do Katastru nemovitostí, provedených na základě geometrických plánů Ing. Jiřího
Němce č. 665-194/2012, 710-175/2013 a 619-194/2012.

16

RM schválila rozpočtové opatření č. RM-3-2017.

17

RM vzala na vědomí Pověření č. 1/2017 starosty městyse pro paní Evu Chaloupkovou – EVE,
IČ: 48984019 k provedení veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola
a mateřská škola Častolovice za rok 2016, která se uskuteční dne 2. května 2017.

18

RM vzala na vědomí informace, které vyplynuly z jednání s nájemnicí lékárny v čp. 53 paní
Mgr. Janou Kuželovou.

19

RM vzala na vědomí zápis z jednání Komise kulturní ze dne 13. 3. 2017.

20

RM neschválila žádost ředitelky ZŠ a MŠ o revokaci usnesení č. 10, RM-66-2017.
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RM konstatuje, že výroční zpráva ZŠ a MŠ za rok 2015 - 2016 nebyla schválena Školskou
radou ZŠ a MŠ Častolovice.
21

RM pověřuje starostu Městyse zaslat na Českou školní inspekci, odbor školství KÚ
Královéhradeckého kraje a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy žádost o prošetření
výroční zprávy ZŠ a MŠ Častolovice za rok 2015 - 2016 z důvodu neschválení této výroční
zprávy Školskou radou ZŠ a MŠ Častolovice.

V Častolovicích 28. 4. 2017

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

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

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