USNESENÍ
č. RM 18/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 8.7.2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) vypsání opakované podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na stavební
práce s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a č.p. 891 (vila) v Kostelci nad
Orlicí“ dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
b) dohodu o zániku nájmu vývěsní skříňky č. 29 umístěné v ul. I.J.Pešiny v Kostelci nad
Orlicí s paní Ivou Adámkovou, s místem podnikání 517 41 Kostelec nad Orlicí, Proškova
1375 ke dni 31.7.2013.
c) nájemní smlouvu na pronájem vývěsní skříňky č. 29 umístěné v ul. I.J.Pešiny v Kostelci
nad Orlicí se Základní uměleckou školou F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 s účinností od 1.8.2013 na dobu neurčitou za roční
nájemné ve výši 300 Kč + DPH v zákonem stanovené výši.
d) zadávací dokumentaci včetně všech příloh k veřejné zakázce malého rozsahu „Foukaná
minerální izolace-čedičová pro podkroví budov městského úřadu“ a souhlasí
s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu.
e) zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Foukaná minerální
izolace-čedičová pro podkroví budov městského úřadu“ těmto společnostem: 1)
MACHSTAV s.r.o., 588 12 Dobronín, Okružní 374/19; 2) VERTIKÁL CHRUDIM spol. s
r.o., 537 01 Chrudim, Masarykovo nám. 63; 3) Pavel Sýkora, 568 02 Svitavy, Antonína
Slavíčka 429/15.
f)

nákup plynu pro Město Kostelec nad Orlicí a jím zřízené organizace na Českomoravské
komoditní burze Kladno pro rok 2014.

g) zaslání výzvy k podání nabídky na nákup plynu pro Město Kostelec nad Orlicí a jím
zřízené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno těmto společnostem: 1)
FIN-servis, a.s., 272 01 Kladno, Vrbenského 2040; 2) PROSPEKSA, a.s., 128 00 Praha 2
- Vyšehrad, Neklanova 152/44; 3) MM TRADER CZ, a.s., 272 01 Kladno, Arbesova 492.
h) smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky na uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky a odběru zemního plynu nákupem na Českomoravské burze Kladno
s pověřujícím zadavatelem č. 1 Mateřskou školou Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987; s pověřujícím zadavatelem č. 2
Mateřskou školou Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Krupkova 1411; s pověřujícím zadavatelem č. 3 Základní školou Gutha –
Jarkovského Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého nám.
45 a s pověřujícím zadavatelem č. 4 Technickými službami Kostelec nad Orlicí s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458.
i)

zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava místních komunikací v Kostelci nad Orlicí“ a souhlasí s vyhlášením veřejné
zakázky malého rozsahu.

j)

zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místních
komunikací v Kostelci nad Orlicí“ těmto 3 společnostem: 1) J.i.P. dopravní značení, s.r.o.,
250 67 Větrušice, Hlavní 13; 2) JAST, s.r.o., 169 00 Praha, Slavníkova 2357/9; 3)
STREET s.r.o., 180 00 Praha 8, Srbova 360/1.
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k) smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o
omezení užívání nemovitosti akce „Oprava vodovodní přípojky pro parc.č. 1847/3 v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí“ se Správou silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 04 Hradec
Králové, Kutnohorská 59.
l)

dodatek č.1 dohody o vyúčtování tepelné energie za rok 2012 ze dne 20.5.2013 se
společností Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Rudé armády 1458.

m) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458 dodatek č. 1 dohody o vyúčtování
tepelné energie za rok 2012 ze dne 20.5.2013 s Městem Kostelec nad Orlicí.
n) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458 snížení složky stálých nákladů
v rámci kalkulace ceny tepla pro rok 2012, a to správní režie na výši maximálně 6%
podílu na celkové ceně tepla a TUV. Snížení se týká všech objektů, kde jsou Technické
služby Kostelec nad Orlicí s.r.o. dodavatelem tepla a TUV v rámci Kostelce nad Orlicí.
o) podmínky k účasti řemeslníků na 8. ročníku Vánoční uličky konané dne 1.12.2013 dle
předloženého návrhu.
p) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. smlouvy 13KPG010060 na realizaci projektu s názvem „Hudební festival F.I A. Tůmy 2013“ ve výši 20.000
Kč s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí
1245.
q) úpravu rozpočtu na rok 2013 č. 7 – červen od 20.6.2013 následovně:
Příjmy rozpočtu se zvyšují 220.630 Kč
Výdaje rozpočtu se zvyšují 220.630 Kč
Rozpočtová změna nemá vliv na saldo rozpočtu.
r) změny v rozpisu rozpočtu č. 7.
s) změnu vnitřní směrnice Města Kostelec nad Orlicí č. VS/25 – Vedení pokladny, bod 1.8 –
Valutové pokladní operace, s účinností od 9.7.2013.
t)

dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Krchleby a o přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
občanům obce Krchleby s Obcí Krchleby, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Krchleby 32.

2. souhlasí
a) se zařazením dětského hřiště ve školní družině v ul. Erbenova, Kostelec nad Orlicí do
seznamu městských hřišť, u kterých je prováděna pravidelná roční hlavní kontrola.
b) s převodem členských práv a povinností z bytu č. B5, K Tabulkám 1449, 517 41 Kostelec
nad Orlicí paní .
na paní .
. Souhlas se vydává ke dni
9.7.2013.
c) s vyvěšením záměru obce na výpůjčku části pozemku parc.č. 1215/1 v kat.ú. Kostelec
nad Orlicí o výměře 148 m2.
d) s výměnou WC pro pacienty a vodovodních kohoutků v ordinaci dětské lékařky v ul.
Dukelských hrdinů, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
e) s opravou zvonkového systému s bezkontaktními čtečkami v DPS č.p. 1414, ul. Frošova,
517 41 Kostelec nad Orlicí firmou K+K ELTEC, s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Smetanova 997.
f)

s prodejem služebního vozidla zn. Ford Focus reg.zn. 2H7 7407 paní
kupní cenu 8.000 Kč.
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g)

s vyhlášením prodeje služebního vozidla zn. Ford Focus reg.zn. 2H4 4389 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“.

h) s povolením výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
pro školní rok 2013/2014 dle přílohy.
i)

s přijetím účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
realizaci projektu s názvem „Hudební festival F.I.A. Tůmy 2013“ ve výši 20.000 Kč od
Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245.

j)

s přidělením uvolněného bytu č. 303 v DPS, Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
paní .
, a to na dobu určitou od 1.8.2013 do 31.12.2013.

k) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby panu Michalu
Vojáčkovi na akci pod názvem „Country večer“, která se bude konat na zahrádce
Restaurace Secesse dne 13.7.2013 v čase od 17:00 hodin do 24:00 hodin.
l)

s výpůjčkou části Palackého náměstí dne 9.7.2013 od 11:00 do 15:00 hodin za účelem
přistavení pojízdného kontaktního místa pro firmu AUDIS BUS s.r.o., se sídlem 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Soukenická 242.

3. nesouhlasí
a) s výměnou oken v ordinaci dětské lékařky v ul. Dukelských hrdinů, 517 41 Kostelec nad
Orlicí.
4. neschvaluje
a) příspěvek pro ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí na preventivní program dle
žádosti pro školní rok 2013/2014.
5. ruší
a) zadávacího řízení na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a č.p. 891 (vila) v
Kostelci nad Orlicí“.
b) výběrové řízení „Oprava místních komunikací v Kostelci nad Orlicí“.
6. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 15/2013 ze dne 3.6.2013, bod 1s), kterým schválila mandátní
smlouvu na výkon práv a povinností zadavatele veřejné zakázky „Strategie rozvoje
města, podpora řízení kvality a Good Governance“ s Mgr. Radslavem Janečkem,
advokátem se sídlem 615 00 Brno, Bubeníčkova 112/44.
7. bere na vědomí
a) návrh na úpravu „Zklidňujících (bezpečnostních) prvků“ na silnici I/11 vedoucích přes
Kostelec nad Orlicí.
b) zápis č. 23 kontrolního výboru ze dne 13.6.2013.
8. uděluje
a) plnou moc paní Pavlíně Blažkové, vedoucí Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
k uzavírání a podepisování smluv o poskytování pečovatelské služby s účinností od
9.7.2013.
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9. jmenuje
a) hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Foukaná
minerální izolace-čedičová pro podkroví budov městského úřadu“ ve složení: Ing. Luboš
Lerch (náhradník Ing. Jiří Bartoš), Ing. Alena Cejnarová (náhradník JUDr. Jana
Blezzardová), Eva Novotná (náhradník Tomáš Dolek).
b) hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místních komunikací
v Kostelci nad Orlicí“ ve složení: Ing. Alena Cejnarová (náhradník JUDr. Jana
Blezzardová), Eva Novotná (náhradník Marcela Černohorská), Tomáš Dolek (náhradník
Mgr. Jaroslav Brandejs).
Kostelec nad Orlicí 12.7.2013

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta

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