USNESENÍ
č. RM 17/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 24.6.2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 21.7.2009 na byt č. 13 v ulici Rudé armády 1459,
Kostelec nad Orlicí s paní .
na dobu určitou dvou let s účinností od
1.8.2013 do 31.7.2015.
b) nájemní smlouvu na byt č. 25 v čp. 1453 v ul. K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s paní
………..… s účinností od 16.7.2013 na dobu určitou jednoho roku za předpokladu, že
nájemce splňuje podmínky dotačního programu.
c) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 303 umístěného v III. NP v DPS čp. 1414, 517 41
Kostelec nad Orlicí, ul. Frošova s paní .
ke dni 30.6.2013.
d) smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1484/2 na akci „Kostelec n.O.,
Frošova 381, MĚSTO-přel.nn“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02
Děčín, Teplická 874/8.
e) zadávací dokumentaci včetně všech příloh k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce „Revitalizace veřejných ploch Kostelecká Lhota“ a souhlasí s vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu.
f)

zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace
veřejných ploch Kostelecká Lhota“ těmto společnostem: 1) Mados MT s.r.o., 517 41
Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51; 2) STAKVO s.r.o., 530 02 Pardubice, Zámecká 18; 3)
Ladislav Pražák,516 01 Rychnov nad Kněžnou, Pelclovo nábřeží 453; 4) STAVITELSTVÍ
DS s.r.o., 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1446; 5) COLAS CZ, a.s., 190 00 Praha
9, Ke Klíčovu 9; 6) PSK, v.o.s. CHOCEŇ, 565 01 Choceň, T.N. Kautníka 165.

g) hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace
veřejných ploch Kostelecká Lhota“ v tomto složení: Ing. Jiří Bartoš (náhradník Ing. Luboš
Lerch), Ing. Alena Cejnarová (náhradník Eva Novotná), JUDr. Jana Blezzardová
(náhradník Tomáš Dolek), Ing. Tomáš Langr (náhradník Jiří Karlíček), Mgr.Věra Žižková
(náhradník Ing. Lenka Diblíková).
h) 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. P7
o rozloze 94,5 m2 s panem .
ke dni 30.6.2013.
i)

nakládání s nalezenými věcmi, které připadly po uplynutí úložní lhůty do vlastnictví
města, dle přílohy č. 1.

j)

úpravu rozpočtu na rok 2013 č. 6 – červen od 15.6.2013 – 19.6.2013 následovně:
Příjmy rozpočtu se zvyšují 797.590 Kč
Výdaje rozpočtu se zvyšují 797.590 Kč
Rozpočtová změna nemá vliv na saldo rozpočtu.

k) změny v rozpisu rozpočtu č. 6.
2. souhlasí
a) se zachováním současného objednávkového systému školního stravování firmou
SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o.
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b) s vyvěšením záměru obce na výpůjčku pozemku dle GP č. 2088-80/2011 parc.č. 1863/7
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
c) s prodloužením splatnosti nájemného za pronájem zahrádky parc.č. 2464/2 díl č. IX
v lokalitě „Morávka“ na základě žádosti pana .
. Roční nájemné je splatné
k datu 31.12.2013.
d) s vyvěšením záměru obce na pronájem pozemku parc.č. 2464/2 díl č. II. o výměře
318,68 m2, díl č. III o výměře 336,41 m2, díl č. VI o výměře 344,40 m2, díl č. VII o výměře
328 m2, díl č. VIII o výměře 361,55 m2, díl č. X o výměře 387 m2 a díl č. XI o výměře
433,36 m2, a to zahrádek v lokalitě „Morávka“, to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
e) s výměnou bytu č. 6 v ulici K Tabulkám čp. 1453, Kostelec nad Orlicí za byt č. 12 v ulici
Rudé armády čp. 1043, Kostelec nad Orlicí mezi paní .
a paní ……………,
a to za stávajících podmínek nájmů.
f)

s přidělením uvolněného bytu č. 210 v DPS, Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
paní .
na dobu určitou od 1.7.2013 do 31.12.2013.

g) s přidělením uvolněného bytu č. 213 v DPS, Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
panu .
na dobu určitou od 1.7.2013 do 31.12.2013.
h) s navýšením kapacity školní družiny při Základní škole Gutha-Jarkovského Kostelec nad
Orlicí ze současných 108 žáků na 148 žáků.
i)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby Sboru
dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota na akci „Lhotecký džbán 2013“, která se bude
konat na fotbalovém hřišti „Na Penaltě“ v Kostelecké Lhotě ve dnech 13.7.2013 14.7.2013 v čase od 10:00 hodin do 02:00 hodin.

j)

s žádostí Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Chaloupkova 1003 s těžbou jednotlivých stromů nebo skupiny stromů v městských
lesích po sněhové kalamitě z roku 2010.

k) s poskytnutím finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota ve výši
5.000 Kč na náklady spojené s akcí „Lhotecký džbán 2013“.
l)

se zakoupením projektoru a přehrávače pro Sdružený klub Rabštejn za účelem zřízení
provozu kina E-CINEMA.

m) s provedením e-aukce na zemní plyn a elektřinu pro občany města Kostelce nad Orlicí
a jeho spádových obcí.
n) s nákupem elektřiny pro město Kostelec nad Orlicí na Českomoravské komoditní burze
Kladno.
o) s nákupem elektřiny pro město Kostelec nad Orlicí na Českomoravské komoditní burze
Kladno na rok 2014.
p) s prezentací města Kostelce nad Orlicí v týdeníku 5 plus 2 v měsíci červenci 2013.
q) s rozdělením finančních prostředků odvodu loterií a jiných her alokovaných v rozpočtu
města pro tělovýchovné a sportovní organizace města Kostelce nad Orlicí na základě
žádostí s předložením členské základny.
3. nesouhlasí
a) s úhradou provozní ztráty společnosti AUDIS BUS s.r.o., se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Soukenická 242 na dopravu dětí do MŠ Chleny za období I. – III./2013.
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4. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 13/2013 ze dne 20.5.2013, bod 1u), kterým schválila výpověď
nájemní smlouvy ze dne 30.4.2013 uzavřené s paní Alenou Dobiáškovou, se sídlem
678 01 Blansko, Salmova 1743.
5. bere na vědomí
a) žádost SK Kostelec Tigers o poskytnutí finanční podpory projektu „Mistrovství republiky
středních škol a studentů“ a doporučuje podat žádost do grantového programu s názvem
„Využití volného času mládeže v Kostelci nad Orlicí - Grant Federal-Mogul Friction
Products a.s.“.
b) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458, záměr technických služeb
realizovat nákup 1 ks křovinořezu do 9.000 Kč bez DPH.
6. ukládá
a) ekonomickému odboru zaslat Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem
500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 Návratku s alternativou II., kdy Město
Kostelec nad Orlicí nežádá Krajský úřad KHK o provedení přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 2013.
b) Ing. Bartošovi ve spolupráci s odborem správy majetku města připravit podklady pro
vstup na Českomoravskou komoditní burzu Kladno ve věci nákupu elektřiny pro město
Kostelec nad Oricí.
7. doporučuje ZM
a) souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 2350/29 - zastavěná plocha o výměře 5 m2 v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín 4,
Teplická 874/8. Cena pozemku 3.000 Kč.
b) schválit kupní smlouvu na pozemek parc.č. 2350/29 - zastavěná plocha o výměře 5 m2
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín
4, Teplická 874/8. Cena pozemku 3.000 Kč.
c) schválit zrušení fondu, převod peněžních prostředků z depozitního účtu s ponecháním
minimálního zůstatku na základní běžný účet města a jejich zaúčtování na položku
havárie.
d) souhlasit s nákupem služebního vodidla pro Pečovatelskou službu Kostelec nad Orlicí.
e) souhlasit s nákupem služebního vodidla pro Pečovatelskou službu Kostelec nad Orlicí do
250 tis. Kč formou leasingu.
Kostelec nad Orlicí 28.6.2013

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 17/2013 je anonymizováno.
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