USNESENÍ
č. RM 12/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 6.5.2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 22.11.2012 na byt č. 16 v ulici K Tabulkám 1453,
Kostelec nad Orlicí s paní .
, na dobu určitou dvou let s účinností od
1.6.2013 do 31.5.2015.
b) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 5.5.2009 na byt č. 17 v ulici Rudé armády 1459,
Kostelec nad Orlicí s paní .
, na dobu určitou dvou let s účinností od
1.6.2013 do 31.5.2015.
c) dodatek č. 3 nájemní smlouvy ze dne 27.5.2010 na byt č. 8 v ulici Rudé armády1456,
Kostelec nad Orlicí s manžely .
, na dobu určitou 6 měsíců s účinností od
1.6.2013 do 30.11.2013.
d) smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene pro kabelové vedení na pozemcích parc.č. 1138/1, 1139 kat.ú. Kostelec nad
Orlicí se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8.
e) dohodu o ukončení smlouvy o umístění 3 ks směrovek MIOS na majetku města
(sloupech veřejného osvětlení) s panem Kamilem Rochlem, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Jiráskovo náměstí 57 ze dne 21.5.2009 ke dni 7.5.2013 za podmínky
doplacení dlužného nájemného.
f)

dohodu o ukončení nájmu bytu č. 2 umístěného v I. NP domu čp. 1045 v ul. Rudé
armády v Kostelci nad Orlicí s manžely .
, a to ke dni 15.5.2013.

g) dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 8.1.2013 na pronájem bytu č. 212 v čp. 1414 v ulici
Frošova, Kostelec nad Orlicí s manžely .
, kterým se mění doba nájmu na
dobu neurčitou.
h) smlouvu o výpůjčce s Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí, 128 00
Praha 2, Na Poříčním právu 1.
i)

darovací smlouvu o poskytnutí peněžního daru ve výši 75.000 Kč na podporu
financování projektu “Využití volného času mládeže” v Kostelci nad Orlicí od firmy
Federal-Mogul Friction Products a.s., se sídlem Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad
Orlicí.

j)

smlouvu o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet číslo 19519897 se společností
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem 149 00 Praha 4, Tomíčkova 2144/1.

k) dohodu o poskytnutí slevy uzavřenou v souvislosti se smlouvou o zřízení a poskytování
řešení T-Mobile ProfiNet číslo 014879-000-00 se společností T-Mobile Czech Republic
a.s., se sídlem 149 00 Praha 4, Tomíčkova 2144/1.
l)

výsledek hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby „Komplexní
pojištění Města Kostelec nad Orlicí“ dle § 44 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných
zakázkách v platném znění „Komplexní pojištění Města Kostelec nad Orlicí“ dle
stanoveného pořadí: 1. Generali pojišťovna a.s., se sídlem 120 00 Praha 2, Bělehradská
299/132; 2. Allianz pojišťovna a.s., se sídlem 186 00 Praha 8 – Karlín, Ke Štvanici 656/3;
3. Kooperativa pojišťovna a.s., se sídlem 186 00 Praha 8 – Karlín, Pobřežní 665/21.

m) odpisový plán na rok 2013 nového dlouhodobého majetku předložený Základní školou
Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí.
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n) dohodu o zapojení do projektu „Zajišťování a rozvoj kvality sociálních služeb pro seniory
s využitím moderních technologií“, registr. číslo CZ.1.04/3.1.03/66.00102 se společností
QQT, s.r.o., se sídlem 161 00 Praha 6, Duchcovská 361/11.
2. souhlasí
a) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s vyplacením čtvrtletní odměny za
I. čtvrtletí 2013 v plné výši řediteli Ing. Janu Havránkovi dle manažerské smlouvy.
b) se zapůjčením 50ks laviček Kulturnímu centru města Týniště nad Orlicí, 517 21 Týniště
nad Orlicí, Tyršovo náměstí 478 v termínu od 31.5. do 1.6.2013 za částku 1.000 Kč.
3. nesouhlasí
a) s poskytnutím finančního příspěvku na činnost spolku pro Dámský klub „Slavětína“, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 29.
b) s poskytnutím finančního příspěvku Asociaci nositelů legionářských tradic, o.s., se sídlem
160 00 Praha 6, Banskobystrická 11.
4. odvolává
a) dozorčí radu Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. ve složení Ing. Luboš Mottl,
Ing. Jiří Němec a Bohumil Flídr ke dni 6.5.2013.
5. jmenuje
a) členem dozorčí rady Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. Doc. RNDr. Mariana
Slodičáka ke dni 7.5.2013.
b) členem dozorčí rady Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. Ing. Luboše Mottla
ke dni 7.5.2013.
c) členem dozorčí rady Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. Ing. Leoše Stibora
ke dni 7.5.2013.
d) Mgr. Jiřího Němce do funkce ředitele Základní školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad
Orlicí od 1.8.2013 na funkční období 6 let.
6. bere na vědomí
a) vyúčtování tepla a TUV za rok 2012 od společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí,
s.r.o. dle přiložené varianty č. 1.
b) prázdninový provoz mateřských škol v Kostelci nad Orlicí. Mateřská škola Krupkova bude
uzavřena v období od 1.7.2013 do 31.7.2013 a Mateřská škola Mánesova bude uzavřena
v období od 1.8.2013 do 31.8.2013.
c) zápis z pracovního jednání I. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb
v Kostelci nad Orlicí ze dne 3.4.2013.
d) zápis z pracovního jednání II. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb
v Kostelci nad Orlicí ze dne 4.4.2013.
e) provedenou inventarizaci majetku města za rok 2012.
f)

informaci ekonomického odboru o výsledku dodatečné inventarizace majetku města
provedené na základě uloženého úkolu rady města ze dne 18.3.2013.
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g) Rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2013
na poskytování sociálních služeb v celkové výši 650.000 Kč. Pro Pečovatelskou službu
Kostelec nad Orlicí ve výši 515.000 Kč, pro Domovinku – centrum denních služeb
Kostelec nad Orlicí ve výši 135.000 Kč.
h) 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. 63 z jednání dozorčí rady
společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. ze dne 23.4.2013.
7. ukládá
a) ekonomickému odboru odúčtování manka z účetnictví v účetním období 5/2013.
Kostelec nad Orlicí 10.5.2013

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta
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