USNESENÍ
č. RM 13/2015
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 8.6.2015
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) příkazní smlouvu na TDI a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce ulice
Jungmannova“ se společností TURKE CZ s.r.o., se sídlem 539 61 Vortová 37, IČ:
27524141.
b) plnou moc k zajištění výkonu činnosti TDI a koordinátor BOZP na akci „Rekonstrukce
ulice Jungmannova “ se společností TURKE CZ s.r.o., se sídlem 539 61 Vortová 37, IČ:
27524141.
c) smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce ulice Jungmannova“ s panem Romanem Hrdličkou,
se sídlem 530 12 Pardubice, Erno Košťála 958, IČ: 48180394, po uplynutí 10 denní lhůty
dle §110 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb, během které nevznesl žádný z uchazečů
výběrového řízení námitek.
d) nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 17 – ostatní plocha (Palackého
náměstí) o celkové výměře 310 m2 nacházející se v kat.ú. Kostelec nad Orlicí s panem
Rudolfem Stuchlíkem, se sídlem 547 01 Náchod, Alšova 760, IČ: 14543346 na dobu
určitou od 15.6.2015 do 13.7.2015.
e) uzavření trojstranného dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pronájem parkovacích míst
označených č. P3 a P4 ze dne 4.4.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.6.2014 s
Liborem Kopsou, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Mánesova 1466, IČ: 48597023 a
dále se společností LUKKESCH Cargo Freighter, s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Staré
Město, Rybná 716/24, IČ: 03209067 s účinností od 30.6.2015.
f)

přihlášku do aukce k obchodování elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno
v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro rok
2016.

g) přihlášku do aukce k obchodování zemního plynu na Českomoravské komoditní burze
Kladno v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh pro
rok 2016.
h) vymezení vodorovného parkovacího místa v návaznosti na místa „Pekařství Křížek“
směrem ke školní zahradě, ul. Komenského pro ZŠ Gutha – Jarkovského Kostelec nad
Orlicí.
i)

příkazní smlouvu s paní Marií Paděrovou, se sídlem 790 01 Jeseník, Na Středisku 108,
IČ: 88054446.

j)

zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Přírodní zahrada
v Kostelci nad Orlicí“ min. 5 společnostem dle přílohy.

k) nájemní smlouvu na byt č. 18 v ulici K Tabulkám 1453, Kostelec nad Orlicí s manžely
**************************, bytem ******************************************* na dobu určitou
dvou let s účinností od 1.7.2015 do 30.6.2017 za předpokladu, že nájemci splňují
pravidla příslušného dotačního programu.
l)

smlouvu o umístění 10 ks reklamních poutačů na sloupech veřejného osvětlení se
společností BONUM COMMERCIUM s.r.o., se sídlem 766 01 Valašské Klobouky,
Smetanova 99, IČ: 27669734 ve dnech 22.6.2015 – 24.6.2015 za účelem konání
prodejní akce konfekce.
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m) vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku města vedeného pod inventárními čísly
08367, 08341, 08349, 07356 a 07750 dle předloženého návrhu.
n) výpověď dohody o vzájemné prezentaci na webových stránkách se společností Evropská
databanka a.s., se sídlem 627 00 Brno, Hviezdoslavova 1196/53a, IČ: 25519484.
o) smlouvu o roznášce informačních/propagačních materiálů č. 982507-0660/2015
s Českou poštou, s.p., se sídlem 225 99 Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČ: 47114983.
p) smlouvu o provedení exekuce sp. zn. 19 EX 246/15 se soudním exekutorem JUDr.
Marcelou Dvořáčkovou, Exekutorský úřad Hradec Králové, se sídlem 500 03 Hradec
Králové, U Soudu 276, IČ: 70931135.
q) smlouvu o provedení exekuce sp. zn. 19 EX 247/15 se soudním exekutorem JUDr.
Marcelou Dvořáčkovou, Exekutorský úřad Hradec Králové, se sídlem 500 03 Hradec
Králové, U Soudu 276, IČ: 70931135.
r) účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Kostelec nad Orlicí,
Mánesova 987, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, IČ: 75016125
sestavenou ke dni 31.12.2014.
s) účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Kostelec nad Orlicí,
Krupkova 1411, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, IČ: 75015641
sestavenou ke dni 31.12.2014.
t)

účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, IČ: 71230424
sestavenou ke dni 31.12.2014.

u) účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad
Orlicí, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45 sestavenou ke dni 31.12.2014.
v) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
14JPO03-0140 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové,
Pivovarské náměstí 1245.
w) rozpočtové opatření č. 12 – dotace květen:
příjmy rozpočtu se zvyšují o 1.487.643 Kč
výdaje rozpočtu se zvyšují o 1.487.643 Kč
rozpočtové opatření nemá vliv na saldo rozpočtu.
x) dohodu v návaznosti na smlouvu o dílo č. 11/04/2013 ze dne 26.11.2013 se společností
KENVI CZ s.r.o., se sídlem 517 41 Tutleky 90, IČ: 28825039.
y) rámcovou smlouvu o spolupráci se společností eReading s.r.o., se sídlem 140 00 Praha
4, Na Pankráci 332/14 za účelem půjčování elektronických knih v Městské knihovně
Kostelec nad Orlicí.
z) rozpočtovou změnu - navýšení položky schváleného rozpočtu § 3636, pol. 5221 ve výši
300.000 Kč. Rozpočtová změna zvyšuje saldo rozpočtu.
aa) rozpočtovou změnu týkající se daňové povinnosti města vůči Generálnímu finančnímu
ředitelství ČR.
bb) smlouvu o umístění informační tabule se společností OREDO, s.r.o., se sídlem 500 02
Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova 104/63, a to s podmínkou vyjádření
památkového úřadu.
cc) smlouvu o umožnění podružného odběru elektrické energie pro napájení informační
tabule se společností OREDO, s.r.o., se sídlem 500 02 Hradec Králové, Pražské
Předměstí, Nerudova 104/63.
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2. souhlasí
a) s vyvěšením záměru obce na výpůjčku pozemku parc.č. 3135/1 – zahrada o výměře
1.507 m2 nacházející se v kat.ú. Kostelec nad Orlicí, který je zapsán na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou.
b) s vyvěšením záměru obce na pronájem části pozemku parc.č. 17 – ostatní plocha
(Palackého náměstí) o celkové výměře 310 m2 nacházející se v kat.ú. Kostelec nad
Orlicí, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou za účelem konání
farmářských trhů.
c) s vydáním 1 ks parkovací karty k parkovacímu místu ZŠ Gutha – Jarkovského u
„Pekařství Křížek“, ul. Komenského, Kostelci nad Orlicí.
d) s povolením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby panu
******************************************* na akci pod názvem „Zakončení prázdnin“, která
se bude konat na koupališti v Kostelci nad Orlicí ve dnech 30.8.2015 – 31.8.2015 v čase
od 21:00 do 02:00 hodin.
e) s povolením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby společnosti
Spiegel Sport, s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Husova 203 na akci pod
názvem „Koncert Spektrum“, která se bude konat v baru Špíglovka – zahrádka, Husova
203, Kostelec nad Orlicí ve dnech 12.6.2015 – 13.6.2015 v čase od 18:00 do 02:00
hodin.
f)

s povolením výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411,
IČ: 75015641 pro školní rok 2015/2016, a to na 79 dětí.

g) se zasláním částky 45.881,24 Kč na účet zřízené příspěvkové organizace Mateřské škole
Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Mánesova
987, IČ: 75016125.
h) s rozdělením částky 45.881,24 Kč dle žádosti ze dne 27.5.2015 Mateřské škole Kostelec
nad Orlicí, Mánesova 987, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, IČ:
75016125.
i)

se zasláním částky 51.356,18 Kč na účet zřízené příspěvkové organizace Mateřská škole
Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Krupkova
1411, IČ: 75015641.

j)

s rozdělením částky 51.356,18 Kč dle žádosti ze dne 22.5.2015 Mateřské školy Kostelec
nad Orlicí, Krupkova 1411, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, IČ:
75015641.

k) s rozdělením hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace ZŠ GuthaJarkovského Kostelec nad Orlicí, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45 ve
výši 56.893,50 Kč do fondu odměn v částce 32.837,60 Kč, do rezervního fondu ve výši
8.209,40 Kč, do rezervního fondu školní družiny ve výši 15.846,50 Kč.
l)

s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 114 panu ************************************ na
dobu určitou od 1.7.2015 do 31.12.2015.

m) s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 304 paní ********************************** na
dobu určitou od 1.7.2015 do 31.12.2015.
n) s provedením finančního auditu Hospodářské činnosti města Kostelec nad Orlicí za
období od 1.1.2012 do 31.5.2015.
o) s provedením finančního auditu Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s.r.o. za období
od 1.1.2012 do 31.12.2014.
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p) s letním režimem jízdního řádu MHD Kostelec nad Orlicí platným od 14.6.2015 do
31.8.2015.
3. nesouhlasí
a) se žádostí paní ************************************************* o opravou části chodníku
před provozovnou rychlého občerstvení v ulici I.J. Pešiny naproti RTIC v Kostelci nad
Orlicí.
4. pověřuje
a) paní Evu Novotnou, referentku odboru správy majetku města zastupováním města
Kostelec nad Orlicí ve Společenství vlastníků bytových jednotek v domě čp. 28, 29,
Palackého náměstí a čp. 30 ulice Dukelských hrdinů, Kostelec nad Orlicí a BYTOVÉM
DRUŽSTVU JUNGMANNOVA ULICE KOSTELEC NAD ORLICÍ.
b) paní Evu Novotnou, referentku odboru správy majetku města zastupováním města
Kostelec nad Orlicí ve Společenství vlastníků jednotek domu Jirchářská čp. 1205 a 1206,
Kostelec nad Orlicí.
c) paní Evu Novotnou, referentku odboru správy majetku města zastupováním města
Kostelec nad Orlicí ve Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům čp. 1377, 1378
a 1379, ul. Proškova Kostelec nad Orlicí.
5. odvolává
a) pana Tomáše Dolka z funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí ke dni
31.5.2015.
b) pana Ing. Ivana Nováka z funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí ke
dni 31.5.2015.
c) pana Mgr. Jaroslava Brandejse z funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad
Orlicí ke dni 31.5.2015.
d) pana Tomáše Dolka z funkce člena a zároveň předsedy likvidační komise ke dni
31.5.2015.
6. bere na vědomí
a) vyhlášení volna pro žáky Základní školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí ve dnech
29.6.2015 a 30.6.2015.
b) zápis č. 3/2015 z jednání komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality ze dne
29.4.2015.
7. ruší
a) pověření pana Tomáše Dolka zastupováním města Kostelec nad Orlicí ve Společenství
vlastníků bytových jednotek v domě čp. 28, 29 Palackého náměstí a čp. 30 ulice
Dukelských hrdinů, v SVJ bytových domů v ulici Rudé armády čp.
1043,1044,1045,1059,1060,1061 a BYTOVÉHO DRUŽSTVA JUNGMANNOVA ULICE
KOSTELEC NAD ORLICÍ.
b) zmocnění pana Tomáše Dolka k výkonu práv a povinností spojených s členstvím města
Kostelec nad Orlicí v představenstvu BYTOVÉHO DRUŽSTVA JUNGMANNOVA ULICE
KOSTELEC NAD ORLICÍ.
c) pověření pana Tomáše Dolka, referenta odboru správy majetku města, zastupováním
města Kostelec nad Orlicí ve Společenství vlastníků jednotek domu Jirchářská čp. 1205 a
1206, Kostelec nad Orlicí.
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d) pověření pana Tomáše Dolka, referenta odboru správy majetku města, zastupováním
města Kostelec nad Orlicí ve Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům čp. 1377,
1378 a 1379, ul. Proškova Kostelec nad Orlicí.
8. zmocňuje
a) paní Evu Novotnou k výkonu práv a povinností spojených s členstvím města Kostelec
nad Orlicí v představenstvu BYTOVÉHO DRUŽSTVA JUNGMANNOVA ULICE
KOSTELEC NAD ORLICÍ.
9. jmenuje
a) hodnotící komisi na veřejnou zakázku pod názvem „Přírodní zahrada v Kostelci nad
Orlicí“, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek ve složení ve složení Bc.
Petra Zakouřilová (náhradník Eva Novotná), Mgr. Věra Žižková (náhradní Mgr. Břetislav
Fiala) a Ing. Tomáš Langr (RNDr. Tomáš Kytlík).
b) do funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí paní Evu Novotnou
s účinností ode dne 1.6.2015.
c) do funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí pana Zdeňka Tejkla
s účinností ode dne 1.6.2015.
d) paní Renatu Kubíčkovou do funkce člena a zároveň předsedy likvidační komise
s účinností ode dne 1.6.2015.
e) organizační výbor oslav 700 let města Kostelce nad Orlicí ve složení - hlavní koordinátor
oslav Ing. Petra Smrčková, koordinátor akcí spolků a školských zařízení Mgr. Václav
Pavelka, koordinátor akcí firem a podnikatelů pan Václav Krejsa, koordinátor akcí
pořádaných městem paní Šárka Slezáková, realizace reklamy a marketingu paní Zuzana
Kschwendová, koordinátor materiálního a technického zajištění paní Milena Tarkowska a
fundraiser Ing. Tomáš Langr.
10. doporučuje ZM
a) schválit rozpočtovou změnu – vytvoření položky v orj. 40 s názvem Přírodní zahrada
v Kostelci nad Orlicí, § 3111, pol. 6121, org. 3021 ve výši 300.000 Kč.
b) neschválit v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), zahrnutí návrhu č. 49 do pořízení změny č. 3 územního plánu
Kostelec nad Orlicí.
c) zrušit pověření JUDr. Jany Blezzardové zastupováním města Kostelec nad Orlicí ve
správních záležitostech stavebních a územních řízení na území města a dále ve věcech,
kde město vystupuje jako stavebník.
d) zrušit pověření pana Tomáše Dolka zastupováním města Kostelec nad Orlicí ve
správních záležitostech stavebních a územních řízení na území města a dále ve věcech,
kde město vystupuje jako stavebník.
e) souhlasit s celoročním hospodařením města Kostelec nad Orlicí za rok 2014, a to bez
výhrad.
f)

schválit účetní závěrku města Kostelec nad Orlicí za rok 2014.

g) vzít na vědomí Zprávu o činnosti Technických služeb Kostelec nad Orlicí za rok 2014.
h) souhlasit s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
ve výši 300.000 Kč společnosti NAD ORLICÍ, o.p.s. se sídlem Kostelecké Horky 57, 517
41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 27513823.
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i)

schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
města Kostelec nad Orlicí číslo VSNFV 1/2015 ve výši 300.000 Kč se společností NAD
ORLICÍ, o.p.s., se sídlem Kostelecké Horky 57, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ:
27513823.

j)

schválit rozpočtovou změnu – vytvoření položky Výměna oken a vstupních dveří SDH
Skála, orj. 40, org. 3251, § 5512, pol. 5171 ve výši 40.000 Kč a přesun peněz z položky
orj. 40 WC – odpady budova MÚ § 3639, pol. 6121, org. 0329.

k) revokovat usnesení ze zasedání ZM č. 2/2015 ze dne 20.4.2015, bod č. 2r), kterým byla
schválena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kostelec nad
Orlicí číslo VS 40/2015 ve výši 1.400.000 Kč se SDRUŽENÝM KLUBEM RABŠTEJN, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 36, IČ: 46459731.
l)

vzít na vědomí zápis kontrolního výboru č. 7/2015 ze dne 5.5.2015.

m) vzít na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 8/2015 ze dne 4.6.2015.
n) vzít na vědomí zprávu o činnosti Dobrovolného svazku obcí Orlice za rok 2014.

Kostelec nad Orlicí 12.6.2015

František Kinský
starosta města

RNDr. Tomáš Kytlík
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 13/2015 je anonymizováno.
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