USNESENÍ
č. RM 21/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 5. 8. 2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) rozpočtovou změnu z položky MÚ platy zaměstnanců na položku vzdělávání dle návrhu.
b) změny v rozpisu rozpočtu č. 10.
c) smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu chodníku (ostrůvku pro chodce) a o
omezení užívání nemovitosti z důvodu rekonstrukce chodníku podél II/316 v Kostelecké
Lhotě v délce 450 m se Správou silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 04
Hradec Králové, Kutnohorská 59.
d) smlouvu o výpůjčce části pozemku parc.č. 1114/1 kat.ú. Kostelecká Lhota se Správou
silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 04 Hradec Králové, Kutnohorská 59.
e) dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy v č.p. 985“ se
společností AG ATELIER s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 533.
f)

dohodu o splátkách s panem Tomášem Hladkým, bytem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
K Tabulkám 1451.

2. souhlasí
a) s navýšením jednoho pracovního úvazku na ekonomickém odboru MÚ Kostelec nad
Orlicí z důvodu transformace Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s.r.o. do
organizační složky města s účinností od 6. 8. 2013.
b) s prodejem služebního vozidla zn. Ford Focus reg. zn. 2H4 4389 panu Václavu
Valáškovi, bytem 566 01 Vysoké Mýto, Rokycanova 595 za kupní cenu 2.000,- Kč včetně
DPH.
c) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458, s odpuštěním smluvní pokuty
vyúčtované fakturou č. 22012 za období 1. 8. 2012 – 31. 12. 2012, a zároveň
neuplatněním smluvní pokuty za období 1. 1. – 30. 4. 2013 po firmě MYLAND s.r.o., se
sídlem 147 00 Praha 4, Na Lysině 658/25.
d) s uzavřením dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
„Revitalizace veřejných ploch Kostelecká Lhota“ se Státním zemědělským intervenčním
fondem, se sídlem 110 00 Praha, Ve Smečkách 801/3 dle návrhu.
e) s nákupem drtiče odpadků firmou SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol.
s r.o. do maximální výše 10.000,- Kč bez DPH, která bude investici odepisovat a po
skončení odpisů nebo skončení nájmu zařízení prodá pronajímateli za zůstatkovou cenu.
f)

s nákupem myčky firmou SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r.o.
maximálně za 100.000,- Kč bez DPH, která bude investici odepisovat a po skončení
odpisů nebo skončení nájmu zařízení prodá pronajímateli za zůstatkovou cenu.

g) na základě usnesení č. RM 17/2013, bod 2l) ze dne 24. 6. 2013 s poskytnutím příspěvku
SK Rabštejn ve výši 90.000,- Kč.
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3. nesouhlasí
a)

ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458, s žádostí o odpuštění smluvní
pokuty vyúčtované fakturou č. 12012 a s tímto spojenými náklady řízení firmě MYLAND
s.r.o., se sídlem 147 00 Praha 4, Na Lysině 658/25.

4. doporučuje ZM
a)

projednat žádost o přehodnocení neposkytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
na rok 2013 pro o.s. HC Lev Kostelec nad Orlicí.

5. jmenuje
a) do funkce vedoucí organizační složky města Technických služeb Kostelec nad Orlicí paní
Milenu Tarkowskou s účinností od 1. 9. 2013.

Kostelec nad Orlicí 9. 8. 2013

Ing. Luboš Lerch
místostarosta

Bc. Jan Šlaj
člen rady města
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