USNESENÍ
č. RM 4/2016
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 22.2.2016
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) nájemní smlouvu na pronájem bytu nacházejícího se v I. NP domu čp. 1154 v ulici
Krupkova v Kostelci nad Orlicí s manžely ****************************************, oba trvale
bytem ********************************* na dobu určitou dvou let s účinností od 1.4.2016 za
měsíční nájemné ve výši 40 Kč/m2/měsíc.
b) dodatek č. 2 nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1/1459 v čp. 1459 v ul. Rudé armády
v Kostelci nad Orlicí ze dne 5.3.2014 ve znění dodatků č. 1 ze dne 9.3.2015 s panem
************, trvale bytem ****************** na dobu určitou s účinností od 1.4.2016 do
31.3.2017.
c) dodatek č. 4 nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 10 v čp. 1061 v ul. Rudé armády
v Kostelci nad Orlicí ze dne 5.3.2014 ve znění dodatků č. 1-3 s paní ****************, trvale
bytem ******************* na dobu určitou s účinností od 1.4.2016 do 30.6.2016.
d) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 208 v čp. 1414 v ul. Frošova v Kostelci nad Orlicí
s paní *******************, trvale bytem ***************************** ke dni 29.2.2016.
e) smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 1180020040 na areál „Pod
Strání“ mezi společností AQUA SERVIS, a.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Štemberkova 1094, IČ: 60914076 a odběratelem SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, 517 41
Kostelec nad Orlicí, Masarykova 1399, IČ: 26640490.
f)

pořadník na obsazení bytu č. 3/1459 v ul. Rudé armády v Kostelci nad Orlicí dle návrhu
Komise pro hospodaření s byty ze dne 17.2.2016.

g) nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 7 v čp. 1453 v ul. K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí
s paní **************, bytem ********************************** na dobu určitou jednoho roku
s účinností od 1.4.2016 za podmínky splnění příslušných dotačních pravidel.
h) pořadník na obsazení bytu č. 6/1459 v ul. Rudé armády v Kostelci nad Orlicí dle návrhu
Komise pro hospodaření s byty ze dne 17.2.2016.
i)

nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 23 v čp. 1453 v ul. K Tabulkám v Kostelci nad
Orlicí s paní **************, bytem *********************** na dobu určitou jednoho roku
s účinností od 1.4.2016 za podmínky splnění příslušných dotačních pravidel.

j)

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti EP-12-2002369/VB/4, Kostelec n.O.,
Rudé armády, AG-TYP-přeložka se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02
Děčín, IV-Podmokly, Teplická 874/8.

k) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-2006366/VB/3, Kostelec n.O.,
p.č.1327/5 Uhnavý-kabel NN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8.
l)

smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV12-2014310/VB/2, Kostelec n.O., Štědrá, 39622, Junková-kNN úprava se společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, IV-Podmokly, Teplická 874/8.

m) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-2006669/VB/1, Kostelec n.O.,
390/5, Talavašková-příp. kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02
Děčín, IV-Podmokly, Teplická 874/8.
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n) podmínky k účasti prodejců na řemeslném jarmarku v rámci Oslav 700 let Kostelce nad
Orlicí konaném dne 25.6.2016 od 10:00 hodin na Palackého náměstí.
o) smlouvu o realizaci koncertu se společností BEJBYPANK CZ s.r.o., se sídlem 280 02
Kolín I, Zámecká 85, IČ: 24812471.
p) veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 zákona o
přestupcích s obcí Svídnice, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Svídnice 36 na dobu
určitou od jejího uzavření do 31.12.2018.
q) změnu rozpočtu na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 3.
2. souhlasí
a) s vyvěšením záměru obce na výpůjčku/pronájem části pozemku parc.č. 2346/1 – ovocný
sad o výměře 85 m2 nacházejícího se v kat. ú. Kostelec nad Orlicí, zapsaného na listu
vlastnictví č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
b) s vyvěšením záměru obce na pronájem části pozemku parc.č. 2345/40 – ostatní plocha o
výměře 237 m2 včetně umístěných přístřešků, nacházejícího se v areálu bývalých
kasáren v kat.ú. Kostelec nad Orlicí, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeného u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad
Kněžnou.
c) s vyvěšením záměru obce na výpůjčku pozemku parc.č. 687/6 – ostatní plocha o výměře
122 m2 nacházející se v kat.ú. Kostelec nad Orlicí, zapsané na listu vlastnictví č. 10001
vedeného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou.
d) s vyvěšením záměru obce na pronájem zahrádek - částí pozemku parc.č. 2464/2 – trvalý
travní porost, a to dílu označeného č. III o výměře 336,41 m2, dílu označeného č. VI o
výměře 344,44 m2, dílu označeného č. VII o výměře 328 m2, dílu označeného č. VIII o
výměře 361,55 m2 a dílu označeného č. IX o výměře 406,25 m2, všechny nacházející se
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 vedeného u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad
Kněžnou.
e) s uspořádáním tradiční „Kostelecké pouti“ v termínu od 15.4.2016 do 17.4.2016 na
Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí prostřednictvím SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Masarykova 1399, IČ: 26640490.
f)

s odprodejem nepotřebného materiálu skladových položek týkajících se bývalého
bytového hospodářství vedeného v evidenci majetku Technických služeb Kostelec nad
Orlicí dle přiložené soupisky materiálu prostřednictvím správy majetku města.

g) s vyřazením skladových položek týkajících se bývalého bytového hospodářství vedené
v majetku Technických služeb Kostelec nad Orlicí dle přiložené soupisky materiálu.
h) s povolením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby paní
*****************, bytem ******************************* na akci pod názvem „Koncert“, která
se bude konat ve dnech 26.2.2016 – 27.2.2016 v Bowling Split Areně v čase od 20:00
hodin do 02:00 hodin.
i)

ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s přesunem hospodářského výsledku ve
schvalovacím řízení ve výši 29.162,11 Kč na účtu „Nerozdělený zisk z minulých let“.

j)

ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s vytvořením rezerv na pěstební činnosti
dle předloženého soupisu v celkové výši 1,732.500 Kč.
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k) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s vyplacením čtvrtletní odměny za 4.
čtvrtletí 2015 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Havránkovi dle smlouvy o výkonu
funkce jednatele.
l)

ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s vyplacením roční odměny za rok 2015
v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Havránkovi dle smlouvy o výkonu funkce
jednatele.

m) s použitím znaku města Kostelce nad Orlicí do publikace vydané nakladatelstvím Flétna
s názvem „ORLICKO Česká republika“ panu Martinu Leschingerovi, se sídlem 562 01
Orlické Podhůří, Říčky 101, IČ: 18837697.

3. revokuje
a) usnesení z jednání RM č.3/2016 ze dne 8.2.2016, bod 3d), kterým nesouhlasila s
přidělením bytu č. 23 v čp. 1453 v ul. K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí paní
***************, bytem ************************
b) usnesení z jednání RM č. 3/2016 ze dne 8.2.2016, bod 1n), kterým schválila nájemní
smlouvu na byt č. 6 v čp. 1459 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní
**************, bytem *********************** na dobu určitou jednoho roku s účinností od
1.3.2016 do 28.2.2017 za podmínky splnění příslušných dotačních pravidel.
4. jmenuje
a) Bc. Irenu Kubcovou členkou Komise k projednávání přestupků Města Kostelec nad Orlicí
s účinností ode dne 23.2.2016.
b) Ing. Jaroslava Kovaříčka, CSc. členem Komise k projednávání přestupků Města Kostelec
nad Orlicí s účinností ode dne 23.2.2016.
5. bere na vědomí
a) zápis č. 1/2016 z jednání komise pro hospodaření s byty ze dne 17.2.2016.
b) vyjádření společnosti EKOENERGY MORAVIA s.r.o., se sídlem 696 03 Dubňany,
Nádražní 1000 ze dne 16.2.2016 k dohodě o narovnání.
c) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, zápis č. 79 z jednání dozorčí rady
společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. ze dne 17.2.2016.
6. doporučuje ZM
a) schválit kupní smlouvu na prodej GP č. 2382-75/2015 nově vytvořeného pozemku parc.č.
1451/1 – zahrady o výměře 242 m2 nacházejícího se v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
s panem *****************, trvale bytem *********************** za kupní cenu ve výši
130.680 Kč vč. DPH.
b) schválit finanční prostředky poskytnuté z účelově vymezené dotace z rozpočtu města,
oblast podpory „Sport – celoroční pravidelná činnost“ takto:
- 215.000 Kč – Mažoretky Kostelec nad Orlicí, z.s. za účelem „Celoroční pravidelná
činnost spolku Mažoretky Kostelec nad Orlicí“;
- 135.160 Kč – Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí za účelem „Celoroční pravidelná
činnost FK Kostelec nad Orlicí“;
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- 150 000 Kč – SK Klackaři Kostelec nad Orlicí za účelem „Celoroční činnost SK Klackaři
Kostelec nad Orlicí“.
c) schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí,
oblast podpory „Sport – celoroční pravidelná činnost“ číslo SC 1/2016 ve výši 215.000 Kč
se spolkem Mažoretky Kostelec nad Orlicí, z.s. se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Gallova
1170,
IČ: 28553080.
d) schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí,
oblast podpory „Sport – celoroční pravidelná činnost“ číslo SC 5/2016 ve výši 135.160 Kč
se spolkem Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí, se sídlem Kostelec nad Orlicí, IČ:
46460829.
e) schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí,
oblast podpory „Sport – celoroční pravidelná činnost“ číslo SC 7/2016 ve výši 150.000 Kč
se spolkem SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Masarykova 1399, IČ: 26640490.
f)

schválit finanční prostředky poskytnuté z účelově vymezené dotace z rozpočtu města
Kostelec nad Orlicí ve výši 60.000 Kč paní *****************, bytem
***************************************

g) schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
číslo ID 5/2016 ve výši 60.000 Kč s paní ***********, bytem *************************
h) schválit finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu města, oblast podpory „Podpora
sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy“ ve výši 70.000 Kč
spolku Centrum Orion, z.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves 116,
IČ: 68246901.
i)

schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – vyrovnávací platby z rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí ve výši 70.000 Kč se spolkem Centrum Orion, z.s., se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves 116, IČ: 68246901.

j)

schválit změnu rozpočtu na rok 2016 – rozpočtové opatření č. 4.

Kostelec nad Orlicí 26.2.2016

František Kinský
starosta města

Ing. Tomáš Langr
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 4/2016 je anonymizováno.
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