USNESENÍ
č. RM 29/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 30.10.2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) ceník za krátkodobé parkování kamionové dopravy v částečně uzavřeném areálu
bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí s účinností od 1.11.2013 dle předlohy.
b) změnu ustanovení čl. 2 odstavce 3 směrnice rady města Kostelec nad Orlicí ze dne
25.4.2012 s účinností od 1.11.2013.
c) plán oprav bytového fondu na rok 2014 dle předlohy.
d) smlouvu o výpůjčce části pozemku parc.č. 2464/2 díl č. XI – zahrada o výměře 433,36 m2
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí v lokalitě „Morávka“ s paní .
, na dobu
neurčitou s účinností od 1.11.2013.
e) dodatek č.1 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace veřejných ploch Kostelecká Lhota“
s firmou MATEX HK s.r.o., se sídlem 500 03 Hradec Králové, Kladská 181.
f)

smlouvu o dílo na obnovu poškozeného kříže v kamenném soklu v Hálkově ulici s firmou
Jiří Sršeň, se sídlem 517 43 Potštejn, Záměl 9.

g) pojistnou smlouvu č. 1020130859 o škodovém pojištění na pojištění strojů STIGA Belos
a sypač Belos combi 5000 se společností Generali Pojišťovna a.s., se sídlem
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2.
h) dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 5000 38839 ze dne 31.5.2013 se společností Generali
Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 (flotila).
i)

změny v rozpisu rozpočtu č. 15.

j)

dohodu o centralizovaném zadávání na produkty Microsoft s Ministerstvem vnitra České
republiky, se sídlem 170 34 Praha 7, Nad Štolou 3.

k) roční odměny pro členy Sboru pro občanské záležitosti Kostelec nad Orlicí za jejich
činnost v roce 2013 dle předloženého návrhu.
2. souhlasí
a) s výměnou oken v celém domě č.p. 69 na Jiráskově náměstí, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
b) se zajištěním parkování kamionové dopravy v částečně uzavřeném areálu bývalých
kasáren v Kostelci nad Orlicí Technickými službami Kostelec nad Orlicí s účinností od
15.11.2013.
c) s vícepracemi v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace veřejných
ploch Kostelecká Lhota“ v celkové výši 86.119 Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši
317 Kč bez DPH.
d) se zachováním stávajícího vytápění zemním plynem pro městské byty č. 7 a 8 v SVJ
Rudé armády čp. 1060, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
e) se snížením nejvyššího povoleného počtu žáků ze 113 na 109 u mateřské školy, jejíž
činnost vykonává Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987 s účinností od
1.9.2013.
f)

s povolením výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Mánesova Kostelec nad Orlicí, a to
z 24 na 25 dětí ve 4. třídě a z 24 na 25 dětí v 5. třídě.
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g) s nákupem zimních pneumatik na pracovní stroje pro Technické služby Kostelec nad
Orlicí dle přílohy.
h) se sloučením kulturních akcí Kostelecké posvícení a Hudební festival F.I.A. Tůmy
konaných v termínu 12. – 14.9.2014.
i)

s návrhem rozpočtu na kulturní akce na rok 2014 Noc v Oborohu, Šumná Orlice a
Vánoční uličku dle předloženého návrhu komise kultury.

j)

s uzavření dohody o provedení práce na korekturách Zpravodaje Orlice pro rok 2014
s paní .
a panem .
, oba bytem .
.

3. nesouhlasí
a) s prodloužením nájemní smlouvy ze dne 1.11.2004 s panem Marianem Šípošem, bytem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1104, kdy po ukončení stávající smlouvy bude
vypsáno nové výběrové řízení.
b) s nabídkou firmy Fundacja Eco Textil, se sídlem 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul.
Żurawia 1 na umístění kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu.
4. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 26/2013 ze dne 30.9.2013, bod 1h), kterým schválila dodatek
č.1 k pojistné smlouvě č. 1542486558 ze dne 31.5.2013 se společností Generali
Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 (majetek a odpovědnost za
škodu).
b) usnesení z jednání RM č. 26/2013 ze dne 30.9.2013, bod 1i), kterým schválila uzavření
havarijního pojištění a pojištění čelního skla (5000/5%) na vozidla STIGA Belos
H007139 a RONDO K 237 H021210.
5. bere na vědomí
a) zápis č. 3/2013 z jednání komise kultury ze dne 16.10.2013.
b) zápis ze schůze Osadního výboru pro Kosteleckou Lhotu, Koryta a Kozodry ze dne
7.10.2013.
Kostelec nad Orlicí 6.11.2013

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Jiří Karlíček
radní města

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 29/2013 je anonymizováno.
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