USNESENÍ
č. RM 16/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 17.6.2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 21.1.2013 na akci „Novostavba šaten a průchodu ZŠ
Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí“ s Ing. arch. Jurou Bečičkou, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 261.
b) výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku v souladu
s ustanovením § 6 dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
„Strukturovaná kabeláž pro školní počítačovou síť v budově Obchodní akademie TGM
v Kostelci nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí:1) PC COMP s.r.o., 566 01 Vysoké Mýto,
Českých bratří 302; 2) SECURITY PARTNER s.r.o., 130 00 Praha 3, Husinecká 903/10;
3) HB Alarm spol. s r.o., 190 16 Praha-Újezd nad Lesy, Holšická 1010; 4) CATEGORY
a.s., 619 00 Brno, Vídeňská 125; 5) SITEL, spol. s r.o., 140 00 Praha 4, Baarova 957/15.
c) smlouvu o dodávce a montáži na akci „Strukturovaná kabeláž pro školní počítačovou síť
v budově Obchodní akademie TGM v Kostelci nad Orlicí“ s firmou PC COMP s.r.o., se
sídlem 566 01 Vysoké Mýto, Českých bratří 302.
d) výsledek hodnocení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místních
komunikací v Kostelci nad Orlicí“.
e) smlouvu o dílo na akci „ Oprava místních komunikací v Kostelci nad Orlicí“ s firmou KSB
silniční práce spol. s r.o., se sídlem 580 02 Pardubice, Jahnova 8.
f)

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 112091/SaM/CL/2012 na akci „Stavební úpravy
komunikace Jelínkova v Kostelci nad Orlicí“ se společností SaM silnice a mosty a.s., se
sídlem 470 01 Česká Lípa, Máchova 1129. Dokončení a předání díla bude nejdéle do
31.8.2013.

g) smlouvu o dílo na vypracování povodňového plánu včetně jeho digitalizace se
společností ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem 639 00 Brno, Vídeňská 55.
h) rozpočtovou změnu č. 4 – RM – červen 2013 příspěvek pro MAS Nad Orlicí, o.p.s.
Částka bude narozpočtována z položky havárie. Rozpočtová změna nemá vliv na saldo
rozpočtu.
i)

s účinností od 1.9.2013 počet funkčních míst Městského úřadu Kostelec nad Orlicí na 63
zaměstnanců, přičemž počty zaměstnanců na jednotlivých odborech se stanovují takto:

-

Odbor organizačně-správní
Ekonomický odbor
Odbor správy majetku města
Odbor dopravy-obecní živnostenský úřad
Odbor sociálních věcí
Stavební úřad-životní prostředí
Asistentky vedení

15
8
8
13
7
10
2

Celkem zaměstnanců

63

j)

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11101883 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí pro projekt „Snížení
energetické náročnosti MŠ Krupkova v Kostelci nad Orlicí“ se Státním fondem životního
prostředí České republiky, se sídlem 148 00 Praha 11, Kaplanova 1931/1.
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2. souhlasí
a) s vyhlášením prodeje služebního vozidla zn. Ford Focus reg.zn. 2H7 7407 obálkovou
metodou nejvyšší nabídce bez uvedení minimální ceny. Město si vyhrazuje právo
neprodat služební vozidlo v případě obdržení nízkých nabídek. Nabídka bude podána
písemnou formou v zalepené obálce s označením „Nabídka na prodej automobilu Ford
Focus - NEOTVÍRAT“.
b) se zpracováním povodňového plánu včetně jeho
ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem 639 00 Brno, Vídeňská 55.

digitalizace

společností

c) s vyvěšením záměru obce na prodej části pozemku parc.č. 2020/10 – zahrada dle GP č.
2211-9/2013 pozemku parc.č. 2020/24 - zahrada o výměře 163 m2 v kat.ú. Kostelec nad
Orlicí.
d) s vyvěšením záměru obce na prodej části pozemku parc.č. 2560/20 - orná půda dle GP
č. 2182-158/2012 pozemku parc.č. 2560/55 - orná půda o výměře 84 m2 v kat.ú. Kostelec
nad Orlicí.
e) s prodloužením podnájmu k bytu č. D 12/4 v ulici K Tabulkám č.p. 1451, Kostelec nad
Orlicí pro pana .
. Souhlas se vydává od 17.6.2013 do 16.6.2014.
f)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby firmě Adeva –
zařízení školního stravování s.r.o. na akci pod názvem „Videodiskotéka“, která se bude
konat v Hostinci u Hubálků ve dnech 22.6.2013 – 23.6.2013 v čase od 20:00 hodin do
02:00 hodin.

3. ruší
a) jeden ze dvou pracovních úvazků na odboru SÚŽP – územní plán s účinností k
31.8.2013.
4. doporučuje ZM
a) pověřit radu města k provádění rozpočtových opatření v rozsahu do 500.000 Kč.
b) souhlasit se zahrnutím požadavků ve věci doplnění regulativů pro plochy účelové
komunikace a zeleně soukromé a vyhrazené do změny č. 1 územního plánu města
Kostelec nad Orlicí.
c) schválit v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), pořízení změny č. 2
územního plánu Kostelec nad Orlicí pro návrhy č. 2, 3, 5 – 13, 16, 17, 19-23, 25-29, 3236.
d) souhlasit se zahrnutím podnětů Města Kostelce nad Orlicí a stavebního úřadu – životního
prostředí č. 2, 4, 5, 12, 13, 17, 19, 20 a 21 do změny č. 2 územního plánu Kostelec nad
Orlicí.
e) neschválit pořízení změny č.2 územního plánu Kostelec nad Orlicí pro návrhy č. 1, 14,
15, 18, 24, 30, 37.
f)

nesouhlasit se zahrnutím podnětů Města Kostelce nad Orlicí a stavebního úřadu –
životního prostředí č. 3, 6-11, 14, 15, 16 a 18.

g) schválit pořízení změny č. 2 územního plánu Kostelec nad Orlicí pro návrh č. 4 za
podmínky umístění nových ploch jako rezervy.
h) pověřit zastupitele, pana Jiřího Karlíčka ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování
změny č. 2 územního plánu Kostelec nad Orlicí.
i)

nesouhlasit s prodejem části pozemku parc.č. 2345/39 - ostatní plocha o velikosti cca
1500 m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí.

j)

schválit úpravu rozpočtu na rok 2013 č. 5 – květen a červen k 14.6.2013 následovně:
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Příjmy rozpočtu se zvyšují 2.105.810 Kč
Výdaje rozpočtu se zvyšují 2.105.810 Kč
Rozpočtová změna nemá vliv na saldo rozpočtu.
k) schválit změny v rozpisu rozpočtu č. 5 provedené do 14.6.2013.
Kostelec nad Orlicí 20.6.2013

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 16/2013 je anonymizováno.
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