USNESENÍ
č. RM 27/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 7.10.2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 2 umístěného v I. NP domu čp. 1459 v ulici Rudé
armády v Kostelci nad Orlicí s paní .
ke dni 31.10.2013.
b) pořadník na přidělení bytu č. 2/1459 v ulici Rudé armády 1459, Kostelec nad Orlicí dle
návrhu Komise pro hospodaření s byty.
c) dodatek č. 2 nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu hájovny čp.
1003 v ul. Chaloupkova, Kostelec nad Orlicí ze dne 11.1.2011 ve znění dodatku č. 1 ze
dne 26.9.2012, kterým se doplňuje předmět nájmu a mění výše nájemného s účinností
od 10.10.2013.
d) pronájem nebytových prostor o celkové podlahové ploše 32 m2 umístěných v 1. NP
budovy čp. 28, 29 a 30 na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí panu .
.
e) zadávací dokumentaci včetně všech příloh k veřejné zakázce na stavební práce ve
zjednodušeném podlimitním řízení „Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy č.p. 985 v
Kostelci nad Orlicí na archiv“.
f)

zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce ve
zjednodušeném podlimitním řízení „Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy č.p. 985 v
Kostelci nad Orlicí na archiv“ těmto společnostem: 1) FATO a.s., 500 03 Hradec Králové,
Dřevařská 904; 2) VCES a.s., 517 01 Solnice, Poříčí 870; 3) DOMEC s.r.o., 530 03
Pardubice, Na Vrtálně 84; 4) MARHOLD a.s., 530 02 Pardubice, Jiráskova 169; 5) Prima
spol. s r.o., 500 03 Hradec Králové, Bratří Štěfanů 973.

g) smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí“ se společností MATEX
s.r.o., se sídlem 500 03 Hradec Králové, Kladská 181.
h) výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu
s ustanovením § 6 dle Zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
„Změna systému vytápění“ pro městské byty v ulici Rudé armády 1043,1044,1059 a 1060
dle stanoveného pořadí: 1) František Macháček, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Tyršova 2; 2) K+K ELTEC, s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Smetanova 997;
3) TERMOMONT s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 823/33.
i)

smlouvu o dodávce a montáži na akci „Změna systému vytápění“ pro městské byty v ulici
Rudé armády 1043,1044,1059 a 1060 s panem Františkem Macháčkem, se sídlem 517
41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 2.

j)

smlouvu o užití softwarového produktu ArcGis Desktop se společností ARCDATA
PRAHA, s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Hybernská 24/1009.

k) odpis nedobytných pohledávek za zrušený obor životního prostředí za roky 2003-2009
v celkové výši 7.600 Kč z důvodu jejich nedobytnosti dle přílohy.
l)

darovací smlouvu MV-97371-1/KAP-2013 s Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se
sídlem 170 00 Praha 7, Nad Štolou 3.

m) prodej nepotřebného majetku města - videorekordéru zn. Philips a televizoru zn. Philips,
elektronickou formou.
n) licenční smlouvu na aplikaci „rezervační systém iSport“ s firmou Milan Vorel, s místem
podnikání 400 02 Malé Březno 113.
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o) úpravu ceníku za využití víceúčelového sportoviště za Sokolovnou s účinností od
8.10.2013 dle předloženého návrhu.
2. souhlasí
a) s výměnou bytu č. 15/1453 za byt č. 18/1453, oba umístěné v budově čp. 1453 v ulici
K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí mezi paní .
a.
, a to za
stávajících podmínek nájmů.
b) s prodloužením podnájmu bytu č. E5/2 v ulici K Tabulkám čp. 1452, 517 41 Kostelec nad
Orlicí pro pana .
. Souhlas se vydává od 8.10.2013 do 8.10.2014.
c) s prodloužením podnájmu bytu č. C8/3 v ulici K Tabulkám čp. 1450, 517 41 Kostelec nad
Orlicí pro paní .
. Souhlas se vydává od 8.10.2013 do 8.10.2014.
3. trvá
a) na dodržení podmínek nájemní smlouvy ze dne 30.4.2013 na pronájem části pozemku
parc.č. 84 a části pozemku parc.č. 111/3 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí, a to
především na celoročním provozu uzavřené s paní Alenou Dobiáškovou, se sídlem
678 01 Blansko, Samova 1743.
4. vylučuje
a) uchazeče firmu Ivan Uher, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Fügnerova 594 ze
zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek zadávacího řízení k veřejné
zakázce „Změna systému vytápění“ pro městské byty v ulici Rudé armády
1043,1044,1059 a 1060.
5. bere na vědomí
a) žádost softballového oddílu SK Klackaři Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Masarykova 1399 o schválení úprav na softballovém hřišti Pod Strání.
b) Vyhodnocení Plánu sociálních služeb Kostelecka za období 2010 – 2012.
c) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, zápis č. 65 z jednání dozorčí rady
společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. ze dne 17.9.2013.
d) zápis ze schůze Osadního výboru pro Kosteleckou Lhotu, Koryta a Kozordy ze dne
9.9.2013.
e) zápis kontrolního a finančního výboru ze dne 1.9.2013.
f)

zápis č. 25 kontrolního výboru ze dne 12.9.2013.

6. jmenuje
a) hodnotící komisi k veřejné zakázce na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním
řízení „Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv“ ve
složení Ing. Jiří Bartoš (náhradník Ing. Luboš Lerch), Ing. Alena Cejnarová (náhradník
Eva Novotná), Tomáš Dolek (náhradník Ing. Miroslava Fiedlerová), Bc. Lucie Lédrová
(náhradník Ing. Tomáš Langr), Mgr. Jaroslav Brandejs (náhradník Mgr. Věra Žižková).
7. doporučuje ZM
a) souhlasit se směnou pozemků dle GP č. 338-80/2012. Pozemek parc.č. 975/2 díl „c“ –
trvalý travní porost o výměře 215 m2 ve vlastnictví .
za pozemek parc.č.
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936 díl „a“ - ostatní plocha o výměře 214 m ve vlastnictví města Kostelce nad Orlicí, 517
41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, vše v kat.ú. Kostelecká Lhota.
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b) schválit směnnou smlouvu na směnu pozemků dle GP č. 338-80/2012. Pozemek parc.č.
975/2 díl „c“ – trvalý travní porost o výměře 215 m2 ve vlastnictví pana .
za
pozemek parc.č. 936 díl „a“ - ostatní plocha o výměře 214 m2 ve vlastnictví města
Kostelce nad Orlicí, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, vše v kat.ú.
Kostelecká Lhota uzavřenou s panem .
.
c) vzít na vědomí Zprávu o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2013.
d) schválit Vyhodnocení Plánu sociálních služeb Kostelecka za období 2010 – 2012.
e) schválit darovací smlouvu o poskytnutí peněžního daru ve výši 35.000 Kč určeného na
financování technických prostředků pro Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí –
město od firmy Federal-Mogul Friction Products a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Jirchářská 233.
Kostelec nad Orlicí 14.10.2013

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 27/2013 je anonymizováno.
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