USNESENÍ
č. RM 2/2018
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 22.1.2018
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se Správou
silnic Královehradeckého kraje, se sídlem 500 04 Hradec Králové, Kutnohorská 59,
IČ: 70947996.
b) nájemní smlouvu č. 20/2018 na pronájem prostor sloužící podnikání označeného č. 29/3 o
celkové podlahové ploše 129 m2 umístěného v 1.NP budovy čp. 28, 29, 30 na Palackého
náměstí v Kostelci nad Orlicí s panem Huu Hung Nguyen, se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Staré náměstí 48, IČ: 27539393 za měsíční nájemné ve výši 17 250 Kč bez DPH
a služeb spojených s nájmem prostor na dobu určitou od 1.3.2018 do 28.2.2023 (s
možností 5-leté prolongace nájmu).
c) nájemní smlouvu na pronájem prostor o podlahové ploše 20,8 m2 umístěných v 1. NP
budovy čp. 530 v ulici Příkopy v Kostelci nad Orlicí se společností Aufori, o.p.s.,
se sídlem 500 02 Hradec Králové, Pražské předměstí, Habrmanova 136/3, IČ: 01582241
na dobu určitou do 31.3.2018 s účinností od 30.1.2018 za měsíční nájemné ve výši 360
Kč a paušálu na služby ve výši 140 Kč včetně DPH.
d) slevu ve výši 50% z ceny za užívání nafukovací haly na víceúčelovém sportovišti za
Sokolovnou pro Okresní radu Asociace školních sportovních klubů se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Frošova 781 pro pořádání okresních kol sportovních soutěží škol.
e) smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní komunikace ulice Pod Branou,
ulice Riegrova - 1. etapa a ulice Na Lávkách v Kostelci nad Orlicí“ se společností HABAU
CZ s.r.o., se sídlem 370 01 České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, IČ: 26068338.
f)

zpracování pasportu místních komunikací a projektu dopravního značení v Kostelci nad
Orlicí a vystavení objednávky společnosti HPN projekt s.r.o., se sídlem 394 12 Obrataň,
Obrataň 93, IČ: 01512595.

g) dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby číslo 2018/00306 s
Českou poštou, s.p., se sídlem 225 99 Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČ: 47114983.
h) dodatek č. 6 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat
pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ se
STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, se sídlem 110 00 Praha 1, Růžová 6, č.p.
943, IČ: 00001279.
i)

novou prodejní cenu knihy „Kostelec nad
1 790 Kč za oba díly s účinností od 1.2.2018.

j)

rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Kostelec nad Orlicí na
dotační program pod názvem „Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity – malé
projekty“ na základě Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí
dle přílohy.
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k) ukončení projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003003 s názvem „Vzděláváním k vyšší
efektivitě úřadu“.
l)

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. RF/05/2018
s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245,
IČ: 70889546.

m) podání registrace akce k dotaci rozšíření kamerového systému v Kostelci nad Orlicí a
spolufinancování akce ve výši 10% z celkových uznatelných výdajů; dotace na výše
uvedenou akci byla schválena v rámci programu „Podpora bezpečnosti v obcích v
souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“ vypsaného Ministerstvem vnitra ČR.
n) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 2.
o) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 3
p) dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
č. RKA-JZ-1/2018 včetně příloh s Úřadem práce České republiky, se sídlem 170 00 Praha
7, Dobrovského 1278/25, IČ: 72496991.
q) smlouvu o spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem 293 01 Mladá Boleslav,
Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa 869, IČ: 00177041.
r) smlouvu o dočasném užívání vozidel se společností ŠKODA AUTO a.s., sídlem 293 01
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa 869, IČ: 00177041.
s) dodatek k příkazní smlouvě ze dne 8.1.2018 s paní ****************, trvale bytem
**************************************************.
t)

dodatek č. 18 ke smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejných vodovodů, veřejné
kanalizace a ČOV se společností AQUA SERVIS a.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Štemberkova 1094, IČ: 60914076.

2. souhlasí
a) s oddělením části pozemku parc. č. 1049/29 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o
výměře cca 430 m² geometrickým plánem.
b) s vypracováním znaleckého posudku na pozemek parc. č. 1049/29 - vodní plocha, koryto
vodního toku umělé o výměře cca 430 m² v kat. ú. Kostelecká Lhota.
c) s vyvěšením záměru na prodej pozemku parc. č. 1049/29 - vodní plocha, koryto vodního
toku umělé o výměře cca 430 m² v kat. ú. Kostelecká Lhota (po vypracování GP).
d) s poskytnutím daru ve výši 2
*******************************************.

848

Kč

**********************,

trvale

bytem

e) s rozšířením veřejné účelové komunikace na pozemku parc. č. 2652/18 v kat. ú. Kostelec
nad Orlicí a napojení sjezdu na silnici I/11.
f)

s vyvěšením záměru obce na pronájem kanceláře označené A004 o výměře 35,5 m 2
umístěné v 1. NP budovy čp. 38 vlevo od hlavního vchodu jež je součástí pozemku parc.
č. 1 - zastavěná plocha a nádvoří v kat. ú. Kostelec nad Orlicí, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
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g) s vyvěšením záměru obce na pronájem nebytových prostor o celkové podlahové ploše
64,52 m2 umístěných v 1. NP zadního traktu budovy čp. 985, jež je součástí pozemku parc.
č. 9/1 - zastavěná plocha a nádvoří v kat. ú. Kostelec nad Orlicí, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
h) s použitím znaku města Kostelec nad Orlicí na propagační informativní plakáty a webové
stránky www.sluzbyvobci.cz dle žádosti pana Tomáše Balogha, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Koryta 33, IČ: 05174759.
i)

s poskytnutím finančního daru ve výši 4 500 Kč ***************************., trvale bytem
*********************************** a paní ***************** ve výši 8 000 Kč, trvale bytem
*************************.

j)

v souladu s čl. VI., odst. 9 VS/38 organizační směrnice „Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ s vystavením objednávky na výrobu nábytku pro nové kanceláře
organizačně – správního odboru společnosti Karel Frajvald, se sídlem 561 84 Líšnice,
Líšnice 227, IČ: 42224578 dle předlohy.

3. nesouhlasí
a) s poskytnutím peněžní kompenzace
*******************************************.

na

nové

oplocení

**********************,

4. jmenuje
a) grantovou komisi pro vyhodnocení předložených žádostí do dotačních programů na
základě Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí na rok 2018
a individuálních žádostí ve složení: RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.,
Ing. Vlastimil Šeda, paní Martincová Jitka, pan Stanislav Mára, Ing. Magda Hloušková,
paní Šárka Slezáková.
5. bere na vědomí
a) zprávu za oblast školství, kultury a sportu za rok 2017.
b) změnu rozpisu rozpočtu na rok 2018 č. 801 – 806.
c) zápis č. 1/2017 z jednání likvidační komise ze dne 29.3.2017.
d) zápis č. 3/2017 z jednání likvidační komise ze dne 2.6.2017.
e) zápis č. 5/2017 z jednání likvidační komise ze dne 19.12.2017.
6. doporučuje ZM
a) schválit kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 1330 - trvalý travní porost o výměře
360 m² v kat. ú. Vyhnánov s Městysem Doudleby nad Orlicí, se sídlem
517 42 Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, IČ: 00274909.
b) souhlasit s prodejem pozemků parc. č. 3260/1 o výměře 15 331 m²,
parc. č. 3260/9 o výměře 1 735 m² a parc. č. 3260/10 o výměře 958 m², všechny trvalý
travní porost v kat. ú. Kostelec nad Orlicí za odhadní cenu 256 240 Kč Sdružení pro
táborovou činnost, z.s., se sídlem 500 08 Hradec Králové, Nový Hradec Králové,
Přemyslova 595/30, IČ: 48144878.
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c) schválit kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 3260/1 o výměře 15 331 m², parc. č.
3260/9 o výměře 1 735 m² a parc. č. 3260/10 o výměře 958 m², všechny trvalý travní porost
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí se Sdružením pro táborovou činnost, z.s., se sídlem 500 08
Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 595/30, IČ: 48144878.
d) schválit směnnou smlouvu na pozemek parc. č. 2648/1 - zahrada
o výměře 534 m² v kat. ú. Kostelec nad Orlicí za pozemek parc. č. 1726 - zahrada o výměře
534 m² v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s **********************, trvale bytem
*******************************************.
e) souhlasit se zrušením předkupního práva na pozemky parc. č. 1216/2 - orná půda o
výměře 599 m², parc. č. 1216/3 - orná půda o výměře 468 m² a parc. č. 1216/5 - orná půda
o výměře 505 m² v kat. ú. Kostelecká Lhota.
f)

nesouhlasit s odkoupením pozemku parc. č. 1216/2 - orná půda o výměře 599 m², parc. č.
1216/3 - orná půda o výměře 468 m² a parc. č. 1216/5 - orná půda o výměře 505 m² v kat.
ú. Kostelecká Lhota za odhadní cenu 318 000 Kč od paní ****************, trvale bytem
*****************************************.

g) souhlasit se zrušením předkupního práva pozemek parc. č. 1216/1 - orná půda o výměře
2 591 m² a parc. č. 1216/4 - orná půda o výměře 1 483 m² v kat. ú. Kostelecká Lhota.
h) neschválit kupní smlouvu na odkoupení pozemků parc. č. 1216/2 - orná půda o výměře
599 m², parc. č. 1216/3 - orná půda o výměře 468 m² a parc. č. 1216/5 - orná půda o
výměře 505 m² v kat. ú. Kostelecká Lhota s paní ******************, trvale bytem
*****************************************.
i)

vzít na vědomí zprávu za oblast školství, kultury a sportu za rok 2017.

V Kostelci nad Orlicí dne 25.01.2018

František Kinský
Starosta města

Ing. Tomáš Langr
místostarosta
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