USNESENÍ
č. RM 23/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 2.9.2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) finanční příspěvky z grantového programu s názvem „Využití volného času mládeže v
Kostelci nad Orlicí - Grant Federal-Mogul Friction Products a.s.“ na III.Q roku 2013 takto:
O.S.T.R.O.V. (Seykorky 2013) – 7.000 Kč
TTC Kostelec nad Orlicí – 4.500 Kč
Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí – 8.000 Kč
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí – 4.500 Kč
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí – 5.500 Kč
SDH Kostelecká Lhota – 8.000 Kč.
b) prodej jízdních kol dle přílohy č. 1 za cenu ve výši ½ znaleckého posudku.
c) dodatek č. 2 smlouvy o dodávce a montáži na akci „Strukturovaná kabeláž pro školní
počítačovou síť v Kostelci nad Orlicí“ se společností PC COMP s.r.o., se sídlem, 566 01
Vysoké Mýto, Českých bratří 302.
2. souhlasí
a) s žádostí TTC Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Solnická 1373
s úpravou elektroinstalace ve víceúčelové herně na Stadionu mládeže způsobem
rozdělení zářivek na dvě poloviny.
b) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby paní …………
na akci pod názvem „Soukromá oslava narozeniny“, která se bude konat v Bowling
centrum, ul. Krupkova ve dnech 21.9.2013 – 22.9.2013 v čase od 18:00 hodin do 02:00
hodin.
c) s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele elektrického vytápění tzv. přímotopů u
městských bytů v SVJ ul. Rudé armády č.p. 1044, 1059 a 1060. Elektrické vytápění bude
hrazeno z hospodářské činnosti města.
d) s vyvěšením záměru obce na pronájem části pozemku parc.č. 2345/39 – ostatní plocha o
výměře 112 m2 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí. Nájem možný od 1.10.2013.
e) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby panu
………………. na akci pod názvem „Sraz motorkářů“, která se bude konat v Autocampu
Orlice v Kostelci nad Orlicí ve dnech od 13.9.2013 – 14.9.2013 v čase od 13:00 do 02:00
hodin a dne 14.9.2013 – 15.9.2013 v čase od 13:00 do 02:00 hodin.
3. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 20/2013 ze dne 29.7.2013, bod č. 2d), kterým souhlasila
s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby na soukromé
akci pod názvem „Oslava narozenin v Hospodě Na Skále“, která se bude konat ve dnech
21. 09. 2013 – 22. 09. 2013 v čase od 18:00 do 02:00 hodin.
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4. doplňuje
a) usnesení RM č. 19/2013, bod 2m) ve věci změny v poskytování neinvestičního příspěvku
okolních obcí za přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
jejich občanovi, kdy smluvní obec bude hradit jednorázově částku 16.000 Kč za občana,
který se hned poté stane občanem Kostelce nad Orlicí.
5. bere na vědomí
a) stížnost zastupitelky Ing. Jaroslavy Blažkové ze dne 22.8.2013.
6. odvolává
a) pana Libora Kouckého z funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí ke
dni 31.8.2013.
7. jmenuje
a) do funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí pana Tomáše Sršně,
velitele Hasičského sboru České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí s účinností od
1.9.2013.
8. doporučuje ZM
a) souhlasit s přijetím neinvestiční dotace na rok 2013 z Programu na podporu sociální
služeb definovaných v zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění,
v Královéhradeckém kraji v roce 2013 pro Pečovatelskou službu Kostelec nad Orlicí ve
výši 104.000 Kč od Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 03 Hradec Králové,
Pivovarské náměstí 1245.
b) souhlasit s přijetím neinvestiční dotace na rok 2013 z Programu na podporu sociální
služeb definovaných v zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění,
v Královéhradeckém kraji v roce 2013 pro Domovinku – centrum denních služeb ve výši
10.000 Kč od Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské
náměstí 1245.
c) schválit smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 z Programu na podporu
sociální služeb definovaných v zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění,
v Královéhradeckém kraji v roce 2013 č. smlouvy KK 13-1172890 pro Pečovatelskou
službu Kostelec nad Orlicí v částce 104.000 Kč s Královéhradeckým krajem, se sídlem
500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245.
d) schválit smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2012 z Programu na podporu
sociální služeb definovaných v zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění,
v Královéhradeckém kraji v roce 2012 č. KK 12-4531517 na realizaci sociální služby 45
Centra denních služeb, pro zařízení Domovinka – centrum denních služeb v částce
25.000 Kč s Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové.
e) schválit OZV č. 2/2013, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2008 o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Kostelec nad Orlicí 6.9.2013

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 23/2013 je anonymizováno.
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