USNESENÍ
č. RM 10/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 15.4.2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 308 umístěného v II. NP v DPS, ul. Frošova 1414, 517
41 Kostelec nad Orlicí s paní .
ke dni 30.4.2013.
b) smlouvu o výpůjčce pozemku parc.č. 2345/72 – sportoviště (areál Skateparku) za účelem
konání sportovně-kulturní akce pod názvem „RAMPS YAM III. 2013“ v obci a kat.ú.
Kostelec nad Orlicí s panem .
a paní .
na dobu určitou od
14.6.2013 do 16.6.2013.
c) nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 2464/2 díl č. I – zahrada o výměře
350 m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí v lokalitě „Morávka“ s paní .
na dobu
neurčitou s účinností od 1.5.2013.
d) nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 2464/2 díl č. IV – zahrada o výměře
341,60 m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí v lokalitě „Morávka“ s panem .
na
dobu neurčitou s účinností od 1.5.2013.
e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
plynárenského zařízení na pozemcích parc.č. 1136 a parc.č. 1114/3 v kat.ú. Kostelecká
Lhota se společností VČP Net, s.r.o., se sídlem 500 04 Hradec Králové, Pražská třída
485.
f)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene plynárenského zařízení
na pozemku st. parc.č. 156 kat.ú. Kostelecká Lhota se společností VČP Net, s.r.o.,
500 04 Hradec Králové, Pražská třída 485.

g) smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení el. kabelu v pozemku města na parcele
parc.č. 3967/1 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí akce „IV – 12 – 2010026/VB/02 Kostelec n.O.,
p.č. 3976/2, Jansová - knn“ s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín 4, Teplická
874/8.
h) dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 112040/SaM/CL/2012 se společností SaM silnice a
mosty a.s., se sídlem 470 01 Česká Lípa, Máchova 1129.
i)

poskytnutí příspěvku účinkujícím na Setkání Kostelců v Kostelci nad Labem ve výši 200
Kč/osobu.

j)

stanovení příspěvku od neúčinkujících občanů na dopravu autobusem na akci Setkání
Kostelců v Kostelci nad Labem ve výši 150 Kč/osobu.

k) nařízení Města Kostelec nad Orlicí č. 1/2013, kterým se mění nařízení č. 3/2011 – Tržní
řád města Kostelec nad Orlicí s účinností od 1.5.2013.
l)

jednací řád komise k projednávání přestupků města Kostelce nad Orlicí.

m) ceník služeb poskytovaných Městským úřadem v Kostelci nad Orlicí s účinností od
1.5.2013 dle předloženého návrhu.
n) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Kostelecká
Lhota na pořádání okrskové soutěže v požárním útoku konané dne 27.4.2013
v Kostelecké Lhotě.
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2. souhlasí
a) s vyvěšením záměru obce na pronájem/výpůjčku nebytových prostor umístěných v 1. NP
budovy č.p. 530 Příkopy, v obci a k.ú. Kostelec nad Orlicí. Jedná se o nebytové prostory:
kancelář o výměře 12 m2, kancelář o výměře 9 m2, kancelář o výměře 21 m2, místnost o
výměře 37 m2 a učebnu o podlahové ploše 57,20 m2.
b) s odkoupením pozemku parc.č. 2469/3 - komunikace o výměře 249 m2 v kat.ú. Kostelec
nad Orlicí od pana .
s tím, že odkoupení bude realizováno a zařazeno do
rozpočtu města v roce 2014.
c) s užíváním pozemku parc.č. 1795 – ostatní komunikace v kat.ú. Kostelec nad Orlicí paní
.
.
d) s prodloužením termínu dokončení akce „Oprava opěrné zdi a souvisejících ploch –
Kostelec nad Orlicí – III. – IV. etapa“ do 31.5.2013 a se splatností konečné faktury do
21.6.2013.
e) s vyhlášením veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení „Strategie rozvoje
města, podpora řízení kvality a Good Governance“ v rámci projektu „Inovativní úřad ve
městě Kostelec nad Orlicí“ dle přiložené zadávací dokumentace.
f)

s rozpočtovou změnou ve výši 20.000 Kč z položky 5169 kancelář starosty – ostatní
služby na položku 5229 Setkání Kostelců v Kostelci nad Labem.

g) s podáním žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávání v sociálních službách Kostelec nad
Orlicí“ ve výzvě A7 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
h) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 SK Kostelec Tigers a panu Františku Lagronovi na
pořádání akce „Kostelecká pouť“, která se bude konat na Palackého náměstí v Kostelci
nad Orlicí ve dnech 19. – 20.4.2013. Ve dnech 19.4. a 20.4.2013 bude provoz atrakcí od
22:00 do 24:00 hodin bez hudby.
i)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby TJ Sokol
Kostelecká Lhota na akci „Čarodějnické rejdění“, která se bude konat na Hřišti na
PENALTĚ v Kostelecké Lhotě ve dnech 30.4.2013 – 1.5.2013 v čase od 17:00 do 02:00
hodin.

j)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby panu
.
na akci „RAMPS YAM – III. 2013“, která se bude konat ve Skateparku
v Kostelci nad Orlicí ve dnech 14.6. – 16.6.2013. Akce bude probíhat následovně:
v pátek 14.6.2013 v čase od 14:00 hodin do 02:00 hodin dne následujícího tj. do soboty
15.6.2013; v sobotu 15.6.2013 v čase od 08:00 hodin do 02:00 hodin dne následujícího
tj. do neděle 16.6.2013; v neděli 16.6.2012 v čase od 08:00 hodin do 17:00 hodin.

k) s použitím znaku města Kostelce nad Orlicí panu .
na plakátech a
webových stránkách při příležitosti přádání sportovně-kulturní akce „RAMPS YAM III.
2013“.
l)

s uplatněním sankcí ze smluv budoucích kupních v plné výši a ukládá ekonomickému
odboru zaúčtovat sankce v této výši do účetnictví.

m) s navýšením rozpočtu odboru sociálních věcí v položce protidrogová prevence v částce
32.000 Kč s tím, že toto navýšení bude pokryto příjmem za DPPO z hospodářské
činnosti města za rok 2011.
n) s výpovědí smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany Městyse
Častolovice ze dne 6.5.2008.
o) s výpovědí smlouvy o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad
Orlicí občanům Městyse Častolovice ze dne 6.5.2008 ke dni 31.12.2013.
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p) s navýšením poplatků současným klientům pečovatelské služby v Městysu Častolovice
ze stávajících 100 Kč/hod. na 130 Kč/hod., a to s účinností od 1.5.2013.
q) s poskytnutím finanční částky ve výši 95.000 Kč jako pokrytí provozních nákladů
koupaliště za rok 2013 nájemci p. Marianu Šípošovi.
3. neschvaluje
a) výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek pro akci oprava havárie kanalizace
a vodovod Kostelec nad Orlicí v ul. Sadová.
4. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 9/2013 ze dne 3.4.2013, bod 1a), kterým schválila vypovězení
smlouvy o umístění a provozování kontejnerů ze dne 25.7.2012 se společností
REVENGE, a.s., se sídlem 155 00 Praha 5 - Stodůlky, Za Mototechnou 1114/4.
5. odvolává
a) paní Janu Šabatkovou z funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí ke
dni 15.4.2013.
6. jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi k zjednodušenému podlimitnímu řízení
„Strategie rozvoje města, podpora řízení kvality a Good Governance“ ve složení JUDr.
Jana Blezzardová (náhradník Mgr. Jaroslav Brandejs), Martin Rýdel (náhradník Petr
Marek), Ing. Veronika Stavrinou (náhradník Ing. Miroslava Fiedlerová), Ing. Tomáš Langr
(náhradník Ing. Vlastimil Šeda) a Mgr. Věra Žižková (náhradník Jiří Karlíček).
b) do funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí Bc. Lucii Lédrovou,
vedoucí odboru stavební úřad – životní prostřed s účinností od 16.4.2013.
c) do funkce předsedy komise životního prostředí a zemědělství paní Ivu Jelínkovou
s účinností od 16.4.2013.
d) do funkce člena komise životního prostředí a zemědělství Ing. Lenku Forchovou
s účinností od 16.4.2013.
7. mění
a) směrnici rady města o zadávání zakázek malého rozsahu dle předlohy.
8. doporučuje ZM
a) neschválit prodej nebytové jednotky č. 29/3 o celkové podlahové ploše 129 m2 umístěné
v 1. NP domu čp. 28, 29 a 30 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na
pozemcích parc.č. 20/1, 20/2 a 20/3 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
b) schválit pořízení změny č. 1 územního plánu Kostelec nad Orlicí v rozsahu narovnání
právního stavu těžby nerostů.
c) zrušit pověření Bc. Zdeňka Holého zastupováním města Kostelec nad Orlicí ve správních
záležitostech stavebních a územních řízení na území města a dále ve věcech, kde město
vystupuje jako stavebník.
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d) schválit úpravu rozpočtu na rok 2013 č. 1 – leden a únor následovně:
Příjmy rozpočtu se zvyšují 219,66 tis. Kč
Výdaje rozpočtu se zvyšují 219,66 tis. Kč
Rozpočtová změna nemá vliv na saldo rozpočtu.
e) schválit úpravu rozpočtu na rok 2013 č. 2 – březen následovně:
Příjmy rozpočtu se zvyšují 490,14 tis. Kč
Výdaje rozpočtu se zvyšují 490,14 tis. Kč
Rozpočtová změna nemá vliv na saldo rozpočtu.
f)

vzít na vědomí průběžný výsledek plnění rozpočtu města k 31.12.2012.

g) vzít na vědomí výroční zprávu RTIC, o.p.s. za rok 2012.
h) souhlasit s přijetím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
zajištění regionálních funkcí v roce 2013 Městskou knihovnou v Kostelci nad Orlicí ve
výši 396.000 Kč od Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 03 Hradec Králové,
Pivovarské náměstí 1245.
i)

schválit smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na zajištění regionálních funkcí v roce 2013 Městskou knihovnou v Kostelci nad
Orlicí ve výši 396.000 Kč s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové,
Pivovarské náměstí 1245.

j)

vzít na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 9.4.2013.

k) zvolit Ing. Jarmilu Vavrochovou, bytem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tůmova 703 do
funkce přísedící u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou na další volební období.
Kostelec nad Orlicí 22.4.2013

Ing. Luboš Lerch
místostarosta

Jiří Karlíček
radní
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