USNESENÍ
č. RM 17/2015
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 10.8.2015
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání o celkové podlahové ploše 32,95 m2
umístěných v budově čp. 530 v ulici Příkopy v Kostelci nad Orlicí se společností
HASCOM OK s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy 530, IČ: 25280970 na
dobu určitou jednoho roku s účinností od 02.09.2015 do 01.09.2016.
b) nájemní smlouvu na byt č. 7/1044 v ulici Rudé armády v Kostelci nad Orlicí se slečnou
*****************, bytem ************************************************* na dobu určitou
jednoho roku s účinností od 01.09.2015 do 31.8.2016.
c) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 313/1414 v Domě s pečovatelskou službou v ulici
Frošova
čp.
1414
v Kostelci
nad
Orlicí
s paní
*************,
bytem
**************************************** ke dni 31.08.2015.
d) nájemní smlouvu na byt č. 11 v ulici K Tabulkám 1453, Kostelec nad Orlicí s paní
******************, bytem ******************************************** na dobu určitou dvou let
s účinností od 01.09.2015 do 31.08.2017 za předpokladu, že nájemce splňuje pravidla
příslušného dotačního programu.
e) dodatek č. 1 nájemní smlouvy o nájmu bytu ze dne 15.08.2014 na byt č. 5 v ulici Rudé
armády
1459,
Kostelec
nad
Orlicí
s paní
******************,
bytem
******************************************** na dobu určitou jednoho roku s účinností od
01.09.2015 do 31.08.2016.
f)

dodatek č. 2 nájemní smlouvy o nájmu bytu ze dne 15.08.2014 ve znění dodatku č. 1 ze
dne 02.02.2015 na byt č. 12 v ulici Rudé armády 1061, Kostelec nad Orlicí s paní
*****************, bytem ********************************************* na dobu určitou jednoho
roku s účinností od 01.09.2015 do 31.08.2016.

g) méněpráce v rámci akce: „Lokalita Sever – komunikace (pokračování ulice Sadová)“ ve
výši 67.847,77 Kč vč. DPH společnosti KVIS Pardubice a.s., se sídlem 533 53 Pardubice,
Rosice 151, IČ: 46506934.
h) zadávací dokumentaci včetně příloh na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a montáž
umělého povrchu v nafukovací hale v Kostelci nad Orlicí“ a souhlasí s vyhlášením
veřejné zakázky malého rozsahu.
i)

zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a
montáž umělého povrchu v nafukovací hale v Kostelci nad Orlicí“ společnostem dle
přílohy.

j)

zadávací dokumentaci včetně příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v rámci § 38
zjednodušeného podlimitního řízení, zadávanou dle Závazných pokynů pro žadatele a
příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí s názvem „Přírodní zahrada v
Kostelci nad Orlicí“.

k) plnou moc pro JUDr. Miloslava Tuzara, advokáta, se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Palackého 108 k podání žaloby o zaplacení 47.191 Kč s příslušenstvím proti
Ing. Martinu Jirešovi, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Husova 203, včetně
zastupování v soudním řízení, výkonu rozhodnutí a případných řízení o řádných a
mimořádných opravných prostředcích.
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l)

dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Borovnice a o přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
občanům obce s Obcí Borovnice, se sídlem 517 41 Borovnice, Přestavlky 1.

m) změnu odpisového plánu pro rok 2015 zřízené příspěvkové organizace Základní
umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 dle přílohy.
n) sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím s účinností od 11.8.2015.
o) plnou moc pro advokátní kancelář JUDr. Miloslava Tuzara, se sídlem 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, Palackého 108 k podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení
vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou KSHK 42 INS
16184/2015 ve věci dlužníka **************, bytem *****************************************,
včetně zastupování v tomto řízení.
2. souhlasí
a) s vyvěšením záměru obce na výpůjčku části pozemku parc.č. 2535/1 – zahrada o výměře
60 m2 nacházející se v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
b) s vyvěšením záměru obce na prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 1451/1 – zahrada
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí o výměře 242 m2 dle GP č. 2382-75/2015 - oddělením
z pozemku parc.č. 1451 nacházejícího se v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, který
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou. K záměru je možné
se vyjádřit do 28.08.2015.
c) s
žádostí
manželů
**********************************,
bytem
********************************************* se stavbou kotce pro psy o velikosti 24 m2, který
bude umístěn na pozemku parc.č. 2521/3 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
d) s povolením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby panu
********************, bytem *********************************************** na akci pod názvem
„Oslava narozenin“, která se bude konat v Hasičské zbrojnici v Kostelecké Lhotě ve
dnech 29.08.2015 – 30.08.2015 v čase od 13:00 do 02:00 hodin, s podmínkou, že nesmí
být použity pyrotechnické výrobky nebo světelné efekty.
e) s přidělením bytu č. 210 v Domě s pečovatelskou službou, Frošova čp. 1414, 517 41
Kostelec nad Orlicí, paní ********************, bytem *******************************************
na dobu určitou od 1.9.2015 do 31.12.2015.
3. nesouhlasí
a) s umístěním nové trafostanice TS NZ 240/360 na pozemku parc.č. 1209/1 v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická
874/8.
b) se zajištěním a realizací veřejné zakázky na poskytování telekomunikačních služeb pro
Město Kostelec nad Orlicí prostřednictvím externího subjektu.
4. doplňuje
a) hodnotící komisi na veřejnou zakázku pod názvem “Přírodní zahrada v Kostelci nad
Orlicí“, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek o Ing. Oldřicha Pavelku
(náhradník Marcela Černohorská), paní Ivu Jelínkovou (náhradník Ing. Lenka Forchová).
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5. ukládá
a) Ing. Veronice Stavrinou, vedoucí organizačně-správního odboru, zajistit všechny
náležitosti týkající se výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Poskytování telekomunikačních služeb pro Město Kostelec nad Orlicí“ s termínem do
20.8.2015.
6. jmenuje
a) hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž umělého povrchu v nafukovací
hale v Kostelci nad Orlicí“, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek ve
složení Eva Novotná (náhradník Ing. Lenka Divíšková), Mgr. Věra Žižková (náhradník
Mgr. Břetislav Fiala), Ing. Oldřich Pavelka (náhradník RNDr. Tomáš Kytlík).
7. pověřuje
a) s účinností od 11.8.2015 paní Ing. Miroslavu Fiedlerovou vedením ekonomického
odboru, a to až do nástupu nového vedoucího odboru, který vzejde z výběrového řízení.
8. bere na vědomí
a) dohodu o ukončení pracovního poměru s paní Ing. Irenou Weisserovou ke dni 10.8.2015.
b) zápis finančního výboru z kontroly v Mateřské škole Krupkova provedené dne 6.5.2015.

Kostelec nad Orlicí 14.8.2015

František Kinský
starosta města

Ing. Tomáš Langr
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 17/2015 je anonymizováno.
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