USNESENÍ
č. RM 13/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 20.5.2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) zadávací dokumentaci včetně všech příloh k veřejné zakázce malého rozsahu „TDI a
koordinátor BOZP na akci: Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a objektu čp. 891
(vila) v Kostelci nad Orlicí“ a souhlasí s vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu.
b) zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „TDI a koordinátor
BOZP na akci: Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a objektu čp. 891 (vila) v
Kostelci nad Orlicí“ těmto společnostem: 1) CPH s.r.o., 110 00 Praha1, Petrská 29; 2)
V-STAV RK s.r.o., 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Palackého 108; 3) Petr Baše, 517 41
Kostelec nad Orlicí, Tylova 1484; 4) Milan Bělka, 517 50 Častolovice, Masarykova 45.
c) hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „TDI a koordinátor BOZP na akci:
Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a objektu čp. 891 (vila) v Kostelci nad Orlicí“
ve složení Ing. Luboš Lerch (náhradník Ing. Jiří Bartoš), Ing. Alena Cejnarová (náhradník
Marcela Černohorská), JUDr. Jana Blezzardová (náhradník Tomáš Dolek), Jiří Karlíček
(náhradník Ing. Tomáš Langr).
d) zadávací dokumentaci včetně všech příloh k veřejné zakázce malého rozsahu
„Zpracování průkazů energetické náročnosti budov“ a souhlasí s vyhlášení veřejné
zakázky malého rozsahu.
e) zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování
průkazů energetické náročnosti budov“ těmto společnostem: 1) Ing. Irena Chmelařová,
se sídlem 518 01 Dobruška, Za Univerzitou 861; 2) PDE, s.r.o., se sídlem 500 02
Hradec Králové, Dykova 1069/29; 3) ABC Studio s.r.o., se sídlem 503 46 Třebechovice
pod Orebem, Jeníkovice 181; 4) Techprojekt s.r.o., se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí,
Jilemnického 437; 5) Ing. Vladislav Schmidt, se sídlem 537 05 Chrudim IV, Malecká 221.
f)

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování průkazů energetické
náročnosti budov“ ve složení Ing. Luboš Lerch (náhradník Ing. Jiří Bartoš), Ing. Alena
Cejnarová (náhradník Marcela Černohorská), JUDr. Jana Blezzardová (náhradník Tomáš
Dolek), Jiří Karlíček (náhradník Ing. Tomáš Langr).

g) zadávací dokumentaci včetně všech příloh k veřejné zakázce malého rozsahu
„„Strukturovaná kabeláž pro školní počítačovou síť v Obchodní akademii TGM v Kostelci
nad Orlicí“ a souhlasí s vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu.
h) zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Strukturovaná
kabeláž pro školní počítačovou síť v Obchodní akademii TGM v Kostelci nad Orlicí“ těmto
společnostem: 1) V-data s.r.o., se sídlem 566 01 Vysoké Mýto, Fügnerova 4/1; 2) COMA
s.r.o., se sídlem 572 01 Polička, Masarykova 8; 3) RANA Hradec Králové spol. s r.o., se
sídlem 500 02 Hradec Králové, Hořická 22; 4) HASCOM OK s.r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Příkopy 530; 5) AG COM, a.s., se sídlem 503 03 Smiřice, náměstí
Míru 22; 6) PC Comp s.r.o., se sídlem 566 01 Vysoké Mýto, Českých bratří 302; 7) Ing.
Jiří Zeman, se sídlem 517 45 Chleny, Chleny 58; 8) Jaromír Ulman, se sídlem 517 73
Opočno, Krátká 606.
i)

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Strukturovaná kabeláž pro školní
počítačovou síť v Obchodní akademii TGM v Kostelci nad Orlicí“ ve složení Mgr. Václav
Pavelka (náhradník Mgr. Renata Čermáková), Ing. Alena Cejnarová (náhradník JUDr.
Jana Blezzardová), Žid Josef (náhradník Rýdel Martin), Marek Petr (náhradník Tomáš
Dolek), Ing. Tomáš Langr (náhradník Jiří Karlíček).
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j)

zadávací dokumentaci včetně všech příloh k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce zadávanou v otevřeném zadávacím řízení „Snížení energetické náročnosti ZŠ
Skála a objektu čp. 891 (vila) v Kostelci nad Orlicí“ a souhlasí s vyhlášení veřejné
zakázky malého rozsahu.

k) hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou
v otevřeném zadávacím řízení „Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a objektu čp.
891 (vila) v Kostelci nad Orlicí“ ve složení Ing. Jiří Bartoš (náhradník Ing. Luboš Lerch),
Ing. Alena Cejnarová (náhradník Tomáš Dolek), JUDr. Jana Blezzardová (náhradník Ing.
Miroslava Fiedlerová), Bc. Lucie Lédrová (náhradník Ing. Tomáš Langr), Mgr. Jaroslav
Brandejs (náhradník Mgr. Věra Žižková).
l)

dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2345/40 ostatní plocha v areálu bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí, parkovací místo č. P12 o
rozloze 70 m2 s firmou Pegema s.r.o., se sídlem 102 00 Praha 10, Přátelství 1518/ ke dni
30.6.2013.

m) smlouvu o výpůjčce části pozemku parc.č. 17 (Palackého náměstí) o výměře 137,5 m2
v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí za účelem konání divadelního vystoupení „Země
zaslíbená“ se společností Divadlo Archa o.p.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Na Poříčí
26/1047 na dobu určitou od 20.6.2013 do 21.6.2013.
n) navýšení měsíčního nájemného v bytech č. 1378/3 a č. 1378/8 v čp. 1372 v ul. Proškova,
517 41 Kostelec nad Orlicí ve výši 52 Kč/m2 s účinností od 1.6.2013.
o) dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 16.12.2008 na pronájem nebytových prostor
dvou cel umístěných v I. NP v objektu bývalé šatlavy uzavřené s Mgr. Janou Kuželovou,
s místem podnikání 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 882 ke dni 30.6.2013.
p) výpověď nájemní smlouvy ze dne 8.1.2008 na pronájem nebytových prostor dvou cel
umístěných v I. NP v objektu bývalé šatlavy uzavřené s občanským sdružením Přátelé
„Černých šviháků“, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Erbenova 1243 ke dni
31.8.2013.
q) výpověď nájemní smlouvy ze dne 21.10.2008 na pronájem nebytových prostor jedné cely
umístěné v I. NP v objektu bývalé šatlavy uzavřené s občanským sdružením Přátelé
„Černých šviháků“, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Erbenova 1243 ke dni
31.8.2013.
r) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 25/1453 v ul. K Tabulkám čp. 1453, 517 41 Kostelec
nad Orlicí s paní .
k datu 15.7.2013.
s) pořadník pro přidělení bytu č. 25/1453 o velikosti 2+kk a podlahové ploše 52,79 m2 v ul.
K Tabulkám 1453, 517 41 Kostelec nad Orlicí dle návrhu komise pro hospodaření s byty
ze dne 22.10.2012.
t)

pořadník pro přidělení bytu č. 6/347 o velikosti 1+kk o podlahové ploše 42,13 m 2 v ul.
Frošova čp. 347, 517 41 Kostelec nad Orlicí dle návrhu komise pro hospodaření s byty
ze dne 4.3.2013.

u) výpověď nájemní smlouvy ze dne 30.4.2013 uzavřené s paní Alenou Dobiáškovou, se
sídlem 678 01 Blansko, Salmova 1743.
v) smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene číslo IP-12-2005151/VB/02 pro kabelové vedení na pozemcích parc.č 2345/40
a 2345/16 kat.ú. Kostelec nad Orlicí se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405
02 Děčín, Teplická 874/8.
w) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008748/VB/18 Kostelecká Lhota, 17CH,
Weisser – vNN, kNN na uložení el. kabelů v pozemcích města na parcele parc.č. 977/22,
parc.č. 1177, parc.č. 1178, parc.č. 936, parc.č. 1153/2, parc.č. 914/21, parc.č. 914/22 a
parc.č. 914/11 vše kat.ú. Kostelecká Lhota se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
405 02 Děčín 4, Teplická 874/8.
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x) smlouvu na zřízení věcného břemene č. IV-12-2010241/VB/01 – Kostelec n.O., Skála,
2614/2, Bauerová - knn se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín 4,
Teplická 874/8.
y) smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení plynové přípojky v pozemku města
parc.č. 920 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí s RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 401 17 Ústí nad
Labem, Klíšská 940.
z) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458 vyúčtování tepelné energie za rok
2012 dle přiložené varianty 1 pro všechny provozované zdroje tepelné energie.
aa) dohodu o vyúčtování tepelné energie za rok 2012 se společností Technické služby
Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458.
bb) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458 dohodu o vyúčtování tepelné
energie za rok 2012 s Městem Kostelec nad Orlicí.
cc) dodatek č. 1 smlouvy o pořádání svatebních obřadů na zámku v Častolovicích ze dne
27.3.2012 s paní Franziskou Dianou Sternbergovou, se sídlem 517 50 Častolovice,
Masarykova 1 a společností SPRÁVA MAJETKU HS s.r.o., se sídlem 517 50
Častolovice, Masarykova 1.
dd) zásady pro poskytování příspěvků z grantového programu s názvem: Využití volného
času mládeže v Kostelci nad Orlicí – Grant Federal-Mogul Friction Products a.s.
ee) vyhlášení grantového programu s názvem: Využití volného času mládeže v Kostelci nad
Orlicí - Grant Federal-Mogul Friction Products a.s.
ff) výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Sochařská
rekonstrukce busty Františka Zoubka na Jiráskově náměstí v Kostelci nad Orlicí“ dle
stanoveného pořadí: 1) MgA. Terezie Regnerová, 549 01 Červený Kostelec, Horní
Kostelec 130; 2) Nina Jindřichová, ak.soch., 252 10 Mníšek pod Brdy, Trnová 25.
gg) smlouvu o dílo na akci „Sochařská rekonstrukce busty Františka Zoubka na Jiráskově
náměstí v Kostelci nad Orlicí“ s MgA. Terezií Regnerovou, se sídlem Červený Kostelec,
Horní Kostelec 130.
hh) smlouvu o vytvoření díla a licenční smlouvu nakladatelskou na vyplacení honoráře
publikace „Kostelec nad Orlicí v zrcadle času“ s panem .
.
ii) smlouvu o vytvoření díla a licenční smlouvu nakladatelskou na vyplacení honoráře
publikace „Kostelec nad Orlicí v zrcadle času“ s panem .
.
jj) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní
umělecká škola F.I.Tůmy, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 za rok 2012 dle
předloženého návrhu.
kk) účetní závěrku a výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní
umělecká škola F.I.Tůmy, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 za rok 2012
k rozvahovému dni 31.12.2012.
ll) účetní závěrku a výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace Dům dětí a
mládeže Kostelec nad Orlicí, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367 za rok 2012
k rozvahovému dni 31.12.2012.
mm) účetní závěrku a výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní
škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého
nám. 45 za rok 2012 k rozvahovému dni 31.12.2012.
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nn) účetní závěrku a výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola
Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí za rok 2012 k rozvahovému dni 31.12.2012.
oo) účetní závěrku a výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola
Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí za rok 2012
k rozvahovému dni 31.12.2012.
pp) smlouvu PK 151/2013 na zajištění a realizaci projektu „Výchovný tábor pro děti a mládež“
se Štastným domovem občanské sdružení, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Jiráskovo náměstí 69.
qq) veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých činností obecní policie na území obce
Lupenice, okr. Rychnov nad Kněžnou s Obcí Lupenice, se sídlem 517 41 Lupenice.
rr) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458 dodatek číslo 4 k podnájemní
smlouvě o podnájmu nebytových prostor s firmou Kovolitectví s.r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Tůmova 527 s účinností od 1.5.2013.
ss) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Skála na
pohonné hmoty pro vozidlo „Praga RN“ na účast „IZS“ v Dobrušce a setkání Kostelců
v Kostelci nad Labem.
2. souhlasí
a) s podnájmem bytu č. D13 v ulici K Tabulkám čp. 1451, 517 41 Kostelec nad Orlicí pro
pana .
. Souhlas se vydává od 21.5.2013 do 21.5.2014.
b) s podnájmem bytu č. B 8/3 v ulici K Tabulkám čp. 1449, 517 41 Kostelec nad Orlicí pro
pana .
. Souhlas se vydává od 21.5.2013 do 21.5.2014.
c) s převodem členských práv a povinností z bytu č. E11/4, K Tabulkám, 517 41 Kostelec
nad Orlicí paní .
na pana .
. Souhlas se vydává ke dni
21.5.2013.
d) se změnou skladby vrchní vrstvy konstrukce komunikace Jelínkova.
e) s použitím znaku města Kostelce nad Orlicí na prezentaci města v magazínu KAM po
Česku.
f)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby panu ………….
na akci „K.O.Wix fest“, který se bude konat na hřišti Pod strání ve dnech 27.7. 28.7.2013 v čase od 14:00 hodin do 02:00 hodin.

g) s použitím znaku města Kostelce nad Orlicí v mapových skládačkách „Cyklobusy
Orlických hor 2013“ Regional Development Agency, se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Panská 1492.
h) s vyplacením honoráře autorovi ilustrací pro publikaci „Kostelec nad Orlicí v zrcadle času“
panu .
.
i)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby TJ Sokolu
Kostelecká Lhota na akci „Dětský den –Videodiskotéka“, který se bude konat na hřišti
v Kostelecké Lhotě ve dnech 31.5.2013 – 1.6.2013 v čase od 21:00 hodin do 02:00
hodin.

j)

s umístěním svislé dopravní značky „Slepá pozemní komunikace“ (IP10a). Pořízení
dopravní značky bude hrazeno na náklady žadatele.

k) s instalací svislé dopravní značky „Parkoviště“ s omezením pro 4-5 stání; s dodatkovou
tabulkou stání max. 30 minut v době po – pá od 06:00 do 17:00 v lokalitě pod Mateřskou
školou Mánesova.
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l)

s instalací svislé dopravní značky „Zákaz zastavení“ (B28) na křižovatce ulic Čermákova
– U Váhy ze směru Čermákovy ulice.

m) s prodloužením vodorovného žlutého značení před Tavernou.
n) s umístěním vodorovného dopravního značení „Zákaz zastavení“ (V12c) 4m od
křižovatky v ulici Solnická.
3. nesouhlasí
a) s uzavřením dodatků ke smlouvám Standard se společností Východočeská plynárenská,
a.s., se sídlem 500 04 Hradec Králové 4, Pražská třída 702.
b) s prominutím poplatku z prodlení ve výši 4.733 Kč panu ……………. a paní ………………
c) s nabídkou VLTAVA–LABE–PRESS, a.s., Rychnovský deník, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Komenského 43 na akci pod názvem „cesty městy“.
d) s umístěním vodorovného dopravního značení parkovacích míst v ul. Jirchářská.
4. neschvaluje
a) finanční příspěvek ve výši Kč 24.000 Kč o.s. Salinger, se sídlem 500 02 Hradec Králové,
Gočárova třída 760, na zajištění programu Triangl II.
5. vylučuje
a) nabídku pod názvem „Sochařská rekonstrukce busty Františka Zoubka na Jiráskově
náměstí v Kostelci nad Orlicí“ předloženou paní Martinou Hozovou, se sídlem 508 01
Hořice v Podkrkonoší, Lukavec 102 pro nesplnění zadávacích podmínek zadávacího
řízení.
6. bere na vědomí
a) zápis č. 2/2013 z jednání komise kultury ze dne 16.5.2013.
b) zápis č. 1/2013 z jednání komise pro hospodaření s byty ze dne 4.3.2013.
c) zápis č. 2/2013 z jednání komise pro dopravu ze dne 15.5.2013.
7. uděluje
a) plnou moc paní Pavlíně Blažkové, vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
k uzavírání a podepisování dodatků ke smlouvám o poskytování pečovatelské služby.
8. odvolává
a) Bc. Zdeňka Holého jako člena komise pro otevírání obálek s nabídkami ke dni 20.5.2013.
b) Bc. Zdeňka Holého jako člena komise pro posouzení a hodnocení nabídek ke dni
20.5.2013.
9. jmenuje
a) paní Evu Novotnou, referentku odboru správy majetku města členkou komise pro
otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek s účinností od 21.5.2013.
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10. doporučuje ZM
a) pověřit paní Evu Novotnou zastupováním města Kostelec nad Orlicí ve správních
záležitostech stavebních a územních řízení na území města a dále ve věcech, kde město
vystupuje jako stavebník.
Kostelec nad Orlicí 27.5.2013

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 13/2013 je anonymizováno.
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