Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 11.7.2011
Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. J. Václavík, p. F. Kunčar, pí Z. Čestická, p. A.
Podzimek
Host: MUDr. Boháčová
Jednání zahájeno dne 11.7.2011 v 16:00 hodin.

RM bere na vědomí:
- dle bodu 2./18/2011 - stav finančních prostředků na bankovních účtech
městyse
- dle bodu 2./18/2011 - dlužné částky na nájemném a chce nadále pokračovat
v jejich efektivním vymáhání
- dle bodu 10.4./18/2011 - informaci o mimořádném svozu odpadů
RM souhlasí:
- dle bodu 3./18/2011 - s navýšením limitu pokladny na 30 000,-Kč a případnou
změnu bankovního účtu prozatím odkládá na neurčito
- dle bodu 4./18/2011 - poměrem hlasů 4:1 s opravou spojovací komunikace
mezi ulicemi Tylova - B. Němcové - Jiráskova, práce budou realizovány na
etapy dle finančních možností městyse
- dle bodu 5./18/2011 - s využitím dotace pro DSO Orlice z POV na obecní zeleň
a požaduje na blížícím se jednání starostů prosazovat užití dotace na zeleň
v ulici Zahradní
- dle bodu 6./18/2011 - s instalací zábradlí na přístupové cestě k hřišti AFK
Častolovice (hned za mostem)
- dle bodu 8./18/2011 - s nabídkou (inzerováním) pozemků u čp.47 a bývalého
čp.48 za účelem výstavby vhodné nemovitosti v souladu s územním plánem
v Deníku a MF
- dle bodu 10.3./18/2011 - s navýšením počtu výtisků zpravodaje Zdroj ze 700 ks
na 750 ks při ceně 9,80 Kč/ks
- dle bodu 10.5./18/2011 - s odvozem 8 fůr zeminy z deponie u přírodního
divadla na pozemek pana Fabiána v ulici Polnodvorská za podmínky, že náklady
na zemní techniku a dopravu uhradí žadatel
- dle bodu 10.6./18/2011 - s odvozem odpadu ze skládky u přírodního divadla za
cenu max. 20.000,-Kč
RM projednala:
- dle bodu 10.6./18/2011 - za účasti MUDr. Boháčové možnosti zdravotní péče,
pečovatelské služby, zajištění zdravotních pomůcek atd. pro pí XXX a s ohledem
na její současný zdravotní stav a soběstačnost RM doporučuje pobyt v místě
bydliště a pokud by vznikly nějaké komplikace jednat ohledně umístění v zařízení
s pečovatelskou službou
RM pověřuje:
- dle bodu 6./18/2011 - místostarostu pana Václavíka jednáním ohledně
instalace zábradlí na přístupové cestě k hřišti AFK Častolovice (hned za
mostem)

-

-

-

dle bodu 7./18/2011 - místostarostu pana Kunčara, aby oslovil firmy zabývající
se zateplováním budov a zjistil náklady na zateplení obytných místností v čp.53
dle bodu 8./18/2011 - starostku Mgr. Novohradskou inzercí pozemků u čp.47 a
bývalého čp.48 v novinách Deník a Mladá Fronta v souladu s územním plánem
dle bodu 9./18/2011 - místostarostu pana Václavíka poptávkou Vánočního
osvětlení (dodavatele) a oslovením firmy Votroubek za účelem přípravy
konektorů a držáků na 10 velkých sloupech veřejného osvětlení v okolí
kruhového objezdu, náměstí až k domu pana Němčeka
dle bodu 10.2./18/2011 - starostku pí Mgr. Novohradskou, aby s panem
Sedláčkem projednala odstranění nepovolené skládky a podmínky parkování
chladírenského automobilu a provozu chlazení
dle bodu 10.6./18/2011 - místostarostu pana Kunčara zajištěním odvozu
odpadu ze skládky u přírodního divadla za cenu max. 20.000,-Kč

RM postupuje:
- dle bodu 15./12/2011 - problematiku vyhodnocení kamerových zkoušek
kanalizace firmy Aqua Servis a.s. v ulicích Mírová a Zahradní stavební komisi,
kterou tímto žádá o stanovisko
- dle bodu 10.1./18/2011 - ZM rozhodnutí ve věci navýšení finanční částky
v pravomoci Rady městyse Častolovice na 100 000,-Kč
RM navrhuje:
- dle bodu 4./18/2011 - pokračovat v započaté opravě komunikací v obci
- dle bodu 10.1./18/2011 - navýšení finanční částky v pravomoci Rady městyse
Častolovice na 100 000,-Kč a konečné rozhodnutí postupuje zastupitelstvu
Trvá úkol:
- dle bodu 13.4./16/2011 - příprava a zaslání žádosti o instalaci dopravní značky
"Kulturní nebo turistický cíl - návěst" a "Kulturní nebo turistický cíl"- Galerie Ant.
Hudečka Častolovice ( p. Václavík)
- dle bodu 13.5./16/2011 - podklady a stanovení podmínek pro opravu chodníků
v ulici Sokolská, opravu chodníků v ulici Zahradní a stanovení podmínek, které
by měl dodržet realizátor opravy zpevněných ploch u hřbitova (stavební komise)
dle bodu 13.7./16/2011 - jednání s firmou Viaprojekt s.r.o. ohledně ceny max.
29.000,-Kč za dokumentaci pro územní rozhodnutí a ohlášení stavby (starostka
pí Mgr. Novohradská)
- dle bodu 2./17/2011 - kontaktování právníka za účelem sepsání upomínky pí
M. Bečičkové ( Mgr. Novohradská)
- dle bodu 4./17/2011 - jednání s DI Policie ČR ve věci sloučeného provozu na
chodníku u silnice č.I/11(Mgr. Novohradská)
- dle bodu 18.1./12/2011 - instalace motorové zásuvky se samostatným
elektroměrem na Sokolské zahradě (pan A. Podzimek)
Jednání rady bylo ukončeno dne 11.7.2011 ve 21:30 hodin.

Dne 11.7.2011 zapsal Jiří Václavík, místostarosta.

