Zápis z jednání Rady městyse Častolovice
Číslo jednací

RM-71-2017

Termín jednání

5. června 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

Ingrid Jírová, Milan Jíra

1. Program Rady městyse
1. Program jednání
2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-70-2017
3. Stav finančních prostředků na účtech městyse
4. Zpráva o finanční kontrole v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
5. Návrh úpravy Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ dodatkem č. 1
6. Nabídky na vybavení prvních tříd základní školy
7. Program jednání Zastupitelstva městyse
8. Kupní smlouva na městský mobiliář
9. Smlouva o dílo na altány a informační tabule
10. Informace z odboru sociálních věcí Krajského úřadu KHK
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů
12. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl
13. Vyjádření provozovatele distribuční soustavy k přeložce distribučního zařízení
14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě
15. Žádost o pronájem části pozemku
16. Žádost o odkoupení části obecního pozemku
17. Žádost o finanční dar
18. Název nové ulice v lokalitě čp. 47
19. Usnesení Okresního soudu Rychnov nad Kněžnou k určení místa trestu OPP
20. Dopisy z České školní inspekce a odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje
21. Žádost o obměnu sloupů VO před mysliveckou chatou
22. Jednání s nájemcem nebytových prostor v čp. 55
23. Vysvětlení ředitelky ZŠ a MŠ k výkazu za 4/2017
24. Projektová dokumentace MK ulice Štefánikova
25. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
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-71-2017.

2. Kontrola usnesení z jednání Rady městyse č. j. RM-70-2017
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 5, RM-71-2016)
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. 4 RM-67-2017 (jednání o dodatku nájemní smlouvy na nebytové prostory, viz bod č. 22, RM-71-2016)
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)
Bod č. 13 RM-69-2017 (schůzka s nájemníky domu čp. 53, trvá – Z: Praus)
Bod č. 5 RM-70-2017 (vysvětlení ředitelky ZŠ a MŠ k výkazu za 4/2017, trvá – viz bod č. 24 RM-71-2017)
Bod č. 8 RM-70-2017 (návrh územního plánu Hřibiny-Ledská, seznámení se, trvá – Z: Praus, Tichý)
Bod č. 10 RM-70-2017 (vysvětlení k požadavku nákupu protipožárních dveří od ředitelky ZŠ a MŠ, trvá)
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Zápis č. j. RM-70-2017
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-70-2017.

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 5. 6. 2017
Pro
Proti
Zdržel se
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 5. 6. 2017: Česká
spořitelna a.s. 11.126.936,02 Kč, Česká národní banka 5.925.105,40 Kč, Komerční banka a.s.
519.068,28 Kč a ČSOB a.s 1.481.609,24 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 5. 6. 2017 u České spořitelny a.s.:
6.531.872,80 Kč.

4. Zpráva o finanční kontrole v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
RM byla seznámena se zprávou o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci Základní škola a
mateřská škola Častolovice za rok 2016, kterou provedla firma Eva Chaloupková – EVE.
Příloha
Hlasování

Zpráva
Pro

Proti
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Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

Usnesení

-

-

RM vzala na vědomí zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Častolovice za rok 2016, kterou provedla firma Eva
Chaloupková – EVE a pověřila starostu seznámit se závěry zprávy Zastupitelstvo městyse.

5. Návrh úpravy Zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ dodatkem č. 1
RM jednala o návrhu úpravy Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Častolovice
- dodatku č. 1.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh dodatku
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM se shodla na návrhu Dodatku č. 1 úpravy Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Častolovice a pověřila starostu předložit návrh Zastupitelstvu městyse.

6. Nabídky na vybavení prvních tříd základní školy
RM byla seznámena s třemi nabídka na vybavení prvních tříd základní školy od: Truhláštví Petr Pišl - Nová Ves u
Skuhrova nad Bělou, Kerson spol. s r.o. – Dobré a Truhlářství Petr Kopecký – Častolovice.
Příloha
Hlasování

Usnesení

3x nabídka
Proti

Pro
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila nabídku na vybavení prvních tříd základní školy od Truhlářství Petr Kopecký,
Častolovice a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo nebo vystavením objednávky.

7. Program jednání Zastupitelstva městyse
RM projednala starostou předložený návrh programu jednání Zastupitelstva městyse.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh programu ZM
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala bez připomínek na vědomí návrh programu jednání Zastupitelstva městyse, které
se uskuteční dne 14. června 2017.

8. Kupní smlouva na městský mobiliář
RM byla seznámena s návrhem kupní smlouvy na městský mobiliář mezi prodávajícím Racio stavební firma, s.r.o.
a kupujícím Městysem Častolovice v rámci mikroprojektu polsko – české spolupráce „Walim – Častolovice“.
Příloha

Kupní smlouva
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Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schválila kupní smlouvu na městský mobiliář mezi prodávajícím Racio stavební firma,
s.r.o. a kupujícím Městysem Častolovice v rámci mikroprojektu polsko – české spolupráce
„Walim – Častolovice“.

9. Smlouva o dílo na altány a informační tabule
RM byla seznámena s návrhem smlouvy o dílo na altány a informační tabule mezi zhotovitelem STATING s.r.o. a
objednatelem Městysem Častolovice v rámci mikroprojektu polsko – české spolupráce „Walim – Častolovice“.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Návrh smlouvy o dílo
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila smlouvu o dílo na altány a informační tabule se zhotovitelem STATING s.r.o.
Hradec Králové a pověřila starostu podpisem smlouvy.

10. Informace z odboru sociálních věcí Krajského úřadu KHK
RM byla seznámena s informací z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o nabytí
účinnosti zákona č. 98/2017 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Informace
Proti

Pro
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí informaci z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje o nabytí účinnosti zákona č. 98/2017 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů
RM byla seznámena s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na textil, z důvodu
změny sídla společnosti TextilEco a.s.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Dodatek č. 1
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na textil, z důvodu
změny sídla společnosti TextilEco a.s. a pověřila starostu podpisem dodatku.

12. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl
RM byla informována o licenční smlouvě o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2017_98146 s OSA –
Ochranný svaz autorský, za hudební produkci dne 30. 4. 2017 na fotbalovém hřišti.
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Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

VP_2017_98146
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2017_98146
s OSA – Ochranný svaz autorský, za hudební produkci dne 30. 4. 2017 na fotbalovém hřišti a
pověřila starostu podpisem smlouvy.

13. Vyjádření provozovatele distribuční soustavy k přeložce distribučního zařízení
RM byla seznámena s vyjádřením provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. k žádosti Městyse
Častolovice o přeložku distribučního zařízení na Masarykova 47 na parcele číslo 88/1 a s návrhem smlouvy o
smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
Příloha
Hlasování

Pro

Smlouva č. Z_S14_12_8120059779
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí vyjádření provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. k žádosti
Městyse Častolovice o přeložku distribučního zařízení na Masarykova 47 na parcele číslo 88/1.

Usnesení

RM neschválila smlouvu č. Z_S14_12_8120059779 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
RM doporučuje v návaznosti na osobní schůzku a prohlídku v terénu se zástupcem ČEZ
Distribuce a.s., aby byla záležitost řešena dočasným ukotvením distribučního zařízení –
sloupu, na parcele číslo 88/1, z důvodu přeložky tohoto nadzemního vedení NN do země.

14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě
RM byla seznámena smlouvy o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. o připojení odběrného zařízení
k distribuční soustavě na adrese ulice Příčná, parcelní číslo 763/18 – lokalita u hřbitova.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Smlouva č. 17_SOBS01_4121294972
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila smlouvu č. 17_SOBS01_4121294972 o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ
Distribuce a.s. o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě na adrese ulice Příčná,
parcelní číslo 763/18 – lokalita u hřbitova a pověřila starostu podpisem smlouvy.

15. Žádost o pronájem části pozemku
RM jednala o žádosti manželů Jiřího a Jindry Forštových, ulice Široká 450, Častolovice o pronájem části pozemku
– 4 m2 parc. čís. 508/76 z důvodu přístupu z veřejného chodníku k rodinnému domu.
Příloha
Hlasování

Žádost
Pro

Proti
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Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

Usnesení

-

-

RM vzala na vědomí žádost manželů Jiřího a Jindry Forštových, ulice Široká 450, Častolovice o
pronájem části pozemku – 4 m2 parc. čís. 508/76 z důvodu přístupu z veřejného chodníku
k rodinnému domu.
RM pověřila místostarostu Bc. Tichého připravit na příští jednání RM záměr na pronájem části
pozemku – 4 m2 parc. čís. 508/76.

16. Žádost o odkoupení části obecního pozemku
RM byla seznámena s žádostí paní Elišky Valachové, bytem Bažantnická 410, Častolovice o možnost odkoupení
části obecního pozemku v ulici Husova u čp. 160.
Příloha
Hlasování

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM vzala na vědomí žádost paní Elišky Valachové, bytem Bažantnická 410, Častolovice o
možnost odkoupení části obecního pozemku v ulici Husova u čp. 160.
Usnesení
RM pověřila referentku paní Hojnou informovat žadatelku, že žádost bude řešena až po
dodání podkladů od Katastrálního úřadu dle nového zaměření lokality.

17. Žádost o finanční dar
RM projednala žádost o finanční dar od Mažoretky Kostelec nad Orlicí, z.s. pro svoji činnost, kterému se věnuje
i 13 děvčat z Častolovic.
Příloha
Hlasování
Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schválila finanční dar 4.000 Kč pro Mažoretky Kostelec nad Orlicí, z.s.

18. Název nové ulice v lokalitě čp. 47
RM se zabývala potřebou určit název nové ulice v lokalitě čp. 47, který by pro všechna územní řízení definoval
lokalitu připravovanou pro bydlení.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Návrhy
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM vzala na vědomí návrhy Spolku přátel Častolovic na pojmenování nové ulice v lokalitě čp.
47 a rozhodla v příštím čísle zpravodaje Zdroj vyzvat občany k předložení dalších návrhů.
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19. Usnesení Okresního soudu Rychnov nad Kněžnou k určení místa trestu OPP
RM byla seznámena s usnesením Okresního soudu Rychnov nad Kněžnou, kterým se určuje změna výkonu trestu
obecně prospěšných Liboru Marhevkovi, bytem Lično 137, a to pro Městys Častolovice.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Usnesení 1T 137/2016-50
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala bez připomínek na vědomí usnesení Okresního soudu Rychnov nad Kněžnou, kterým
se určuje změna výkonu trestu obecně prospěšných Liboru Marhevkovi, bytem Lično 137, a
to v rozsahu 292,5 hodin pro Městys Častolovice.

20. Dopisy z České školní inspekce a odboru školství KÚ Královéhradeckého kraje.
RM byla seznámena s dopisem z ČŠI Hradec Králové čj. ČŠIH-531/17-H a dopisem z odboru školství KÚ KHK čj.
KUKHK-18925/SM/2017, jako reakcemi na dopisy starosty městyse, týkající se schvalování výroční zprávy ZŠ a
MŠ za školní rok 2015-2016 a kompetencemi mezi zřizovatelem, příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Častolovice a
školskou radou.
Příloha
Hlasování

Usnesení

čj. ČŠIH-531/17-H a čj. KUKHK-18925/SM/2017
Pro
Proti
Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM vzala na vědomí dopis z České školní inspekce Hradec Králové čj. ČŠIH-531/17-H a dopis
z odboru školství KÚ KHK č.j. KUKHK-18925/SM/2017.

21. Žádost o obměnu sloupů VO před mysliveckou chatou
RM byla seznámena s žádostí Mysliveckého spolku Střezmá Olešnice o výměnu 2 ks sloupů veřejného osvětlení
na parkovišti před objektem myslivecké chaty v Častolovicích.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Žádost
Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schválila výměnu 2 ks sloupů a světel veřejného osvětlení na parkovišti před objektem
myslivecké chaty v Častolovicích.

22. Jednání s nájemcem nebytových prostor v čp. 55
RM jednala s nájemce nebytových prostor v čp. 55 paní Ingrid Jírovou o návrhu nové nájemní smlouvy.
Příloha
Hlasování

Pro

Návrh nájemní smlouvy
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Usnesení
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Zdržel se
-

RM vzala na vědomí připomínky nájemce nebytových prostor v čp. 55 paní Ingrid Jírové k
návrhu nové nájemní smlouvy a pověřila starostu předat připomínky právnímu zástupci
městyse Mgr. Šromovi, aby do 19. 6. 2017 předložil RM upravenou nájemní smlouvu.

23. Vysvětlení ředitelky ZŠ a MŠ k výkazu za 4/2017
RM se opět zabývala výkazem ZŠ a MŠ za 4/2017, protože od ředitelky ZŠ a MŠ neobdržela k 6. 6. 2017 žádné
vysvětlení.
Příloha
Hlasování

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM pověřila starostu městyse vyzvat ředitelku ZŠ a MŠ, aby do 12. 6. 2017 předložila
požadované vysvětlení k výkazu za 4/2017.
Usnesení

RM schválila, že pokud nebude řádné vysvětlení v požadovaném termínu předloženo, bude
se tato skutečnost považovat za vážné porušení pracovní kázně při správě cizího majetku,
které může vést i k odvolání z funkce.

24. Projektová dokumentace MK ulice Štefánikova
RM jednala na podnět místostarosty Podzimka o potřebě řešit projektovou dokumentací místní komunikaci –
ulici Štefánikovu a to řešení zejména obrubníků, parkovacího stání, snížení rychlosti v tomto úseku, umístění
nádob na tříděný odpad a to vše v souladu s budovaným VO v ulici.
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Proti

Zdržel se

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

-

RM schválila vypracování projektové dokumentace dopravní stavby a řešení pro ulici
Štefánikovu a to obrubníků, parkovacího stání, snížení rychlosti v tomto úseku, umístění
nádob na tříděný odpad a pověřila místostarostu Bc. Tichého objednat PD u dopravního
projektanta.

25. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
RM projednala žádost ČEZ Distribuce a.s. zastoupené na základě plné moci firmou Energomontáže Vobroubek,
s.r.o. Rychnov nad Kněžnou (osoba oprávněná) o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.IP-12-2008063/VB/2, Častolovice, 3286, Sládek – kab.příp. NN a Městysem Častolovice (osoba povinná).
Příloha
Hlasování

Usnesení

Pro

Smlouva o zřízení věcného břemene
Proti

Praus,Tichý,Podzimek,Zvěřinová,Hodný

-

Zdržel se
-

RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12-2008063/VB/2,
Častolovice, 3286, Sládek – kab.příp. NN a pověřila starostu podpisem smlouvy.
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26. Diskuze
Informace

Člen RM / host

27. Usnesení
Číslo usnesení

Usnesení z Rady městyse RM-71-2017

1

RM schvaluje program jednání RM-71-2017.

2

RM bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z Rady městyse č. j. RM-70-2017.

3

RM bere na vědomí stav finančních prostředků na běžných účtech městyse k 5. 6. 2017:
Česká spořitelna a.s. 11.126.936,02 Kč, Česká národní banka 5.925.105,40 Kč, Komerční
banka a.s. 519.068,28 Kč a ČSOB a.s 1.481.609,24 Kč.
RM bere na vědomí zůstatek na úvěrovém účtu k 5. 6. 2017 u České spořitelny a.s.:
6.531.872,80 Kč.

4

RM vzala na vědomí zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Častolovice za rok 2016, kterou provedla firma Eva
Chaloupková – EVE a pověřila starostu seznámit se závěry zprávy Zastupitelstvo městyse.

5

RM se shodla na návrhu Dodatku č. 1 úpravy Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Častolovice a pověřila starostu předložit návrh
Zastupitelstvu městyse.

6

RM schválila nabídku na vybavení prvních tříd základní školy od Truhlářství Petr Kopecký,
Častolovice a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo nebo vystavením objednávky.

7

RM vzala bez připomínek na vědomí návrh programu jednání Zastupitelstva městyse, které
se uskuteční dne 14. června 2017.

8

RM schválila kupní smlouvu na městský mobiliář mezi prodávajícím Racio stavební firma,
s.r.o. a kupujícím Městysem Častolovice v rámci mikroprojektu polsko – české spolupráce
„Walim – Častolovice“.
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9

RM schválila smlouvu o dílo na altány a informační tabule se zhotovitelem STATING s.r.o.
Hradec Králové a pověřila starostu podpisem smlouvy.

10

RM vzala na vědomí informaci z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje o nabytí účinnosti zákona č. 98/2017 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.

11

RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na textil,
z důvodu změny sídla společnosti TextilEco a.s. a pověřila starostu podpisem dodatku.

12

RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2017_98146
s OSA – Ochranný svaz autorský, za hudební produkci dne 30. 4. 2017 na fotbalovém hřišti
a pověřila starostu podpisem smlouvy.

RM vzala na vědomí vyjádření provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.
k žádosti Městyse Častolovice o přeložku distribučního zařízení na Masarykova 47 na
parcele číslo 88/1.

13

RM neschválila smlouvu č. Z_S14_12_8120059779 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
RM doporučuje v návaznosti na osobní schůzku a prohlídku v terénu se zástupcem ČEZ
Distribuce a.s., aby byla záležitost řešena dočasným ukotvením distribučního zařízení –
sloupu, na parcele číslo 88/1, z důvodu přeložky tohoto nadzemního vedení NN do země.

14

15

RM schválila smlouvu č. 17_SOBS01_4121294972 o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ
Distribuce a.s. o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě na adrese ulice Příčná,
parcelní číslo 763/18 – lokalita u hřbitova a pověřila starostu podpisem smlouvy.

RM vzala na vědomí žádost manželů Jiřího a Jindry Forštových, ulice Široká 450, Častolovice
o pronájem části pozemku – 4 m2 parc. čís. 508/76 z důvodu přístupu z veřejného chodníku
k rodinnému domu.
RM pověřila místostarostu Bc. Tichého připravit na příští jednání RM záměr na pronájem
části pozemku – 4 m2 parc. čís. 508/76.

RM vzala na vědomí žádost paní Elišky Valachové, bytem Bažantnická 410, Častolovice o
možnost odkoupení části obecního pozemku v ulici Husova u čp. 160.
16
RM pověřila referentku paní Hojnou informovat žadatelku, že žádost bude řešena až po
dodání podkladů od Katastrálního úřadu dle nového zaměření lokality.
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17

RM schválila finanční dar 4.000 Kč pro Mažoretky Kostelec nad Orlicí, z.s.

18

RM vzala na vědomí návrhy Spolku přátel Častolovic na pojmenování nové ulice v lokalitě
čp. 47 a rozhodla v příštím čísle zpravodaje Zdroj vyzvat občany k předložení dalších
návrhů.

19

RM vzala bez připomínek na vědomí usnesení Okresního soudu Rychnov nad Kněžnou,
kterým se určuje změna výkonu trestu obecně prospěšných Liboru Marhevkovi, bytem
Lično 137, a to v rozsahu 292,5 hodin pro Městys Častolovice.

20

RM vzala na vědomí dopis z České školní inspekce Hradec Králové čj. ČŠIH-531/17-H a dopis
z odboru školství KÚ KHK č.j. KUKHK-18925/SM/2017.

21

RM schválila výměnu 2 ks sloupů a světel veřejného osvětlení na parkovišti před objektem
myslivecké chaty v Častolovicích.

22

RM vzala na vědomí připomínky nájemce nebytových prostor v čp. 55 paní Ingrid Jírové k
návrhu nové nájemní smlouvy a pověřila starostu předat připomínky právnímu zástupci
městyse Mgr. Šromovi, aby do 19. 6. 2017 předložil RM upravenou nájemní smlouvu.

RM pověřila starostu městyse vyzvat ředitelku ZŠ a MŠ, aby do 12. 6. 2017 předložila
požadované vysvětlení k výkazu za 4/2017.
23

RM schválila, že pokud nebude řádné vysvětlení v požadovaném termínu předloženo, bude
se tato skutečnost považovat za vážné porušení pracovní kázně při správě cizího majetku,
které může vést i k odvolání z funkce.

24

RM schválila vypracování projektové dokumentace dopravní stavby a řešení pro ulici
Štefánikovu a to obrubníků, parkovacího stání, snížení rychlosti v tomto úseku, umístění
nádob na tříděný odpad a pověřila místostarostu Bc. Tichého objednat PD u dopravního
projektanta.

25

RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12-2008063/VB/2,
Častolovice, 3286, Sládek – kab.příp. NN a pověřila starostu podpisem smlouvy.

V Častolovicích 7. 6. 2017
………………………………………
Ing. Zdeněk Praus
Starosta městyse

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

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