USNESENÍ
č. RM 31/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 25.11.2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dodatek č. 5 ke smlouvě na zajištění sběru, svozu a využití vytříděných odpadů
z komunálního odpadu v rozsahu papír, plasty vč. nápojových kartonů a sklo ze dne
26.4.2010 s účinností od 1.1.2014.
b) smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení plynárenského zařízení v pozemcích
města parc.č. 2720/6, parc.č. 2720/8, parc.č. 2720/14, parc.č. 2720/15, parc.č. 2720/83,
parc.č. 2720/91, parc.č. 2720/92, parc.č. 2720/93 a parc.č. 2720/94 v kat.ú. Kostelec nad
Orlicí se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 401 17 Ústí nad Labem, Klíšská 940.
c) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008748/VB/18 na uložení el. kabelů NN
v pozemcích města na parc.č. 977/22, parc.č. 977/36, parc.č. 1177, parc.č. 1178, parc.č.
936, parc.č. 1153/2, parc.č. 914/21, parc.č. 914/22 a parc.č. 914/11 v kat.ú. Kostelecká
Lhota s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 405 02 Děčín 4, Teplická 874/8.
d) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 8 umístěného ve IV.NP v čp. 1059 v ul. Rudé armády
v Kostelci nad Orlicí s panem .
ke dni 31.12.2013.
e) nájemní smlouvu na byt č. 2 v čp. 1459 ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní
………………..… na dobu určitou s účinností od 1.12.2013 do 31.5.2014.
f)

smlouvu o nájmu nebytových prostor o celkové podlahové ploše 17,31 m2 umístěných ve
II. NP budovy čp. 1438 v ulici Rudé armády, 517 41 Kostelec nad Orlicí s paní Jitkou
Filipu, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Severní 1445 na dobu neurčitou s účinností
od 1.12.2013.

g) smlouvu č. 331 o zprostředkování přístupu k internetu pro nebytové prostory (Klub
seniorů Pohoda) umístěné v I. NP budovy čp. 69 v ul. Jiráskovo náměstí, 517 41
Kostelec nad Orlicí s poskytovatelem Ing. Josefem Barvínkem, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Solnická 1371.
h) nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor – 6 otevřených garáží označených č.
10 – 15 umístěných v 1. NP budovy bez čp. na pozemku parc.č. 2345/29 v obci a kat.ú.
Kostelec nad Orlicí s firmou EKOENERGY MORAVIA s.r.o., se sídlem 696 03 Dubňany,
Vítězství 410 na dobu určitou s účinností od 1.12.2013 do 29.12.2013.
i)

dohodu o ukončení nájmu bytu č. 10/1453 v ul. K Tabulkám čp. 1453, 517 41 Kostelec
nad Orlicí s paní .
k datu 31.12.2013.

j)

pořadníky na přidělení bytů č. 15/1453, 10/1453, 8/1044 a 5/1459 v Kostelci nad Orlicí
dle přílohy.

k) přidělení bytu č. 5/1459 v ulici Rudé armády čp. 1459, 517 41 Kostelec nad Orlicí panu
……………………… s podmínkou uhrazení veškerých dluhů vůči Městu nejdéle do
15.12.2013.
l)

výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby v souladu
s ustanovením § 6 dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
„TDI a koordinátor BOZP na akci: Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy č.p. 985
v Kostelci nad Orlicí na archiv“ dle stanoveného pořadí: 1) IRBOS s.r.o., 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Čestice 115; 2) CPH, s.r.o., 110 00 Praha 1, Petrská 29; 3) Tedoz PP s.r.o.,
530 09 Pardubice, J. Potůčka 290; 4) Ing. Martin Vinter s.r.o., 602 00 Brno, Slovákova
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354/5; 5) Ing. Aleš Řada, 552 21 Rasošky, Rasošky 88; 6) BYRD a.s., 110 00 Praha 1,
Václavské náměstí 808/66.
m) mandátní smlouvu na akci „TDI a koordinátor BOZP na akci: Rekonstrukce objektu
bývalé šatlavy č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv“ se společností IRBOS s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Čestice 115.
n) plnou moc k zajištění výkonu činnosti TDI a k výkonu činnosti koordinátora BOZP na akci
„Rekonstrukce objektu bývalé šatlavy č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv“ pro
společnost IRBOS s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Čestice 115.
o) smlouvu o dílo na zabezpečení prohrnování místních komunikací města Kostelce nad
Orlicí v místních částech Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry v zimním období 2013-2014
s firmou ZOPOS Přestavlky a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Přestavlky 39.
p) dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a č. p., 891
(vila) v Kostelci nad Orlicí – Plynová tepelná čerpadla, otopná soustava, solární
soustava“ s firmou AQUA – GAS, s.r.o., se sídlem 612 00 Brno, Berkova 92.
q) finanční příspěvky z grantového programu s názvem „Využití volného času mládeže v
Kostelci nad Orlicí - Grant Federal-Mogul Friction Products a.s.“ ve druhém kole roku
2013 takto:
Odměna za reprezentaci Města Kostelec nad Orlicí na Mistrovství Evropy
v mažoretkovém sportu – 6.000 Kč
Občanské sdružení Cvrček – 5.000 Kč
SK Kostelec Tigers – 7.500 Kč
Mažoretky Kostelec nad Orlicí – 6.000 Kč
SK Klackaři Kostelec – 8.000 Kč
Kostelecké volnočasové aktivity - 5 000 Kč.
r) odměny ředitelů škol a školských zařízení Kostelec nad Orlicí dle přílohy.
s) dodatek č. 3 k servisní smlouvě č. 00274968/000/2002 se společností INISOFT s.r.o., se
sídlem 460 01 Liberec I, Rumjancevova 696/3.
t)

jako zřizovatel příspěvkové organizace návrh odpisového plánu na rok 2014 předložený
Základní uměleckou školou F.I. Tůmy, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17.

u) úpravu rozpočtu na rok 2013 č. 16 – následovně:
Příjmy rozpočtu se zvyšují 275.750 Kč
Výdaje rozpočtu se zvyšují 275.750 Kč
Rozpočtová změna nemá vliv na saldo rozpočtu.
v) změny v rozpisu rozpočtu č. 17.
w) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., 517 41
Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, kupní smlouvu č. P04131008S na prodej
jehličnaté kulatiny v sortimentu borovice se společností Stora Enso Wood Products Planá
s.r.o., se sídlem 348 15 Planá, Tachovská 824.
x) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., 517 41
Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, kupní smlouvu č. P04131009S na prodej
jehličnaté kulatiny v sortimentu smrk se společností Stora Enso Wood Products Planá
s.r.o., se sídlem 348 15 Planá, Tachovská 824.
y) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., 517 41
Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, kupní smlouvu č. 6164/13/OM na prodej dřevní
hmoty se společností WOOD & PAPER s.r.o., se sídlem 664 91 Ivančice, Hlína 18.
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z) Plán zimní údržby místních komunikací v Kostelci nad Orlicí na zimní období 2013-2014
dle předloženého návrhu.
aa) dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 1458 v ulici Rudé armády, 517 41
Kostelec nad Orlicí s Technickými službami Kostelec nad Orlicí s.r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458 ke dni 30.11.2013.
bb) rozšířený ceník víceúčelového sportoviště s účinností od 26.11.2013 dle navržené
předlohy.
cc) dohodu o narovnání (vypořádání vzájemných práv a povinností) s panem ………………
dd) dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany
Městyse a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
občanům Městyse s Městysem Doudleby nad Orlicí, se sídlem 517 42 Doudleby nad
Orlicí, Dukelská 68.
ee) dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Čermná nad Orlicí a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad
Orlicí občanům Čermná nad Orlicí s Obcí Čermná nad Orlicí, se sídlem 517 25 Čermná
nad Orlicí, Velká Čermná 6.
ff) smlouvy o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení s Jakubem Alimovem, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Proškova 1291 s účinností od 1.12.2013 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
gg) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku v rámci projektu Inovativní úřad ve
městě Kostelec nad Orlicí s názvem „Finanční řízení“ dle stanoveného pořadí: 1) VERA,
spol. s r.o., 160 00 Praha 6, Lužná716/2; 2) Panatec s.r.o., 584 01 Ledeč nad Sázavou,
Ke Křížům 1288.
hh) smlouvu o dílo č. 11/04/2013 na zametání komunikací a zpevněných ploch v katastrálním
územní města Kostelec nad Orlicí se společností KENVI CZ s.r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Tutleky 90.
ii) smlouvu o spolupráci a reklamě se společností PANAS, spol. s r.o., se sídlem
Praha 14, Jordánská 978.
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jj) smlouvu o spolupráci a reklamě se společností Solar Rentiers cz s.r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 1205.
kk) smlouvu o spolupráci a reklamě se společností MADOS MT s.r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51.
ll) darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč na zajištění
novoročního ohňostroje dne 1.1.2014 se společností MADOS MT s.r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51.
mm) darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč na zajištění
novoročního ohňostroje dne 1.1.2014 s firmou Josef Kopecký, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, K Tabulkám 1431.
nn) darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na zajištění novoročního
ohňostroje dne 1.1.2014 se společností DOSTAV s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Rudé armády 1513.
oo) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč Sportovnímu klubu orientačního běhu
Kostelec nad Orlicí, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 548 na 26.ročník
tradičního Silvestrovského běhu.
pp) rámcovou smlouvu o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova (KPOV)
pro rok 2013 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské
náměstí 1245.
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qq) smlouvu o převedení zakladatelské funkce Dobrovolného svazku obcí Poorlicko, se
sídlem 517 22 Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275 nabyvatelům Městu Kostelec nad
Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého 38 a Dobrovolnému svazku obcí
Orlice, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého 38.
2. souhlasí
a) s vyvěšením záměru obce na pronájem/výpůjčku nebytových prostor o
celkové
podlahové ploše 21 m2 umístěných v 1. NP vlevo od hlavního vchodu do budovy č.p. 530
Příkopy, v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
b) s vyvěšením záměru obce na pronájem nebytových prostor, a to 6 garážových stání
označených č. 10 – 15 umístěných v 1. NP budovy bez čp. na pozemku parc.č. 2345/29
v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
c) s náležitostmi plánovací smlouvy na vybudování infrastruktury pokračování ulice Sadová.
d) s vyhlášením prodeje služebního vozidla zn. KIA CEED nejvyšší nabídce bez uvedení
minimální ceny. Město si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek. Nabídka bude
podána písemnou formou.
e) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby firmě Adeva –
zařízení školního stravování s.r.o. na akci „Mikulášská videodiskotéka“, která se bude
konat v Hostinci U Hubálků ve dnech 30.11.2013 – 1.12.2013 v čase od 20:00 hodin do
02:00 hodin.
f)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby panu Martinu
Dohnalovi, zastupujícího I Bar Sokolova na akci pod názvem „Diskotéka“, která se bude
konat v Sokolovně ve dnech 29.11.2013 – 30.11.2013 v čase od 21:00 hodin do 02:00
hodin.

g) s převodem prostředků ve výši 32.000 Kč ze školného do platů zaměstnanců Mateřské
školy Mánesova, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
h) s vyřazením software ISA SERVER 2006 vedeného pod ev. č. 09053 z majetku města
z důvodu jeho dalšího nevyužití.
i)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby Restauraci
Secesse na akci „Country večer“, která se bude konat v Restauraci Secesse ve dnech
30.11.2013 – 1.12.2013 v čase od 20:00 hodin do 01:00 hodin.

j)

s udělením mimořádného finančního daru místostarostovi Ing. Luboši Lerchovi ve výši
14.500 Kč.

3. nesouhlasí
a) s uzavřením smlouvy o dílo pro vytvoření grafického díla k tvorbě knihy „Velká
encyklopedie měst a obcí ČR“ se společností ARBOR, s.r.o., se sídlem 356 01 Sokolov,
Mánesova 1654.
4. neschvaluje
a) přidělení bytu č. 8/1044 v ulici Rudé armády čp. 1044, 517 41 Kostelec nad Orlicí
manželům .
.
5. pověřuje
a) Mgr. Jaroslava Brandejse a Ing. Jiřího Bartoše k jednání o ceně za prováděné služby na
servisní údržbě výpočetní technicky na MÚ s panem Jakubem Alimovem.
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6. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 13/2013 ze dne 20.5.2013, bod 1w), kterým schválila smlouvu
o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008748/VB/18 Kostelecká Lhota, 17CH, Weisser –
vNN, kNN na uložení el. kabelů v pozemcích města na parcele parc.č. 977/22, parc.č.
1177, parc.č. 1178, parc.č. 936, parc.č. 1153/2, parc.č. 914/21, parc.č. 914/22 a parc.č.
914/11 vše kat.ú. Kostelecká Lhota se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02
Děčín 4, Teplická 874/8.
7. vylučuje
a) společnost DABONA s.r.o., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Sokolovská 682 ze
zadávacího řízení pro nepodání zdůvodnění k mimořádně nízké nabídkové ceně
k veřejné zakázce malého rozsahu „TDI a koordinace BOZP na akci: Rekonstrukce
objektu bývalé šatlavy č.p. 985 v Kostelci nad Orlicí na archiv“.
8. bere na vědomí
a) uzavření Mateřské školy Mánesova, Kostelec nad Orlicí a Mateřské školy Krupkova,
Kostelec nad Orlicí v období od 23.12.2013 do 31.12.2013 z důvodu vánočních prázdnin.
b) zápis č. 3/2013 z jednání komise pro hospodaření s byty ze dne 20.11.2013.
9. ruší
a) výběrové řízení na prodej služebního vozidla zn. KIA CEED obálkovou metodou
z důvodu podání nízkých nabídek.
10. uděluje
a) plnou moc JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Palackého 108 k vymáhání pohledávky ve výši 700.000 Kč proti společnosti
Kostelecké Tabulky, s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Na Spravedlnosti 1306.
11. doporučuje ZM
a) souhlasit s prodejem pozemku vytvořeného GP č. 2211-9/2013 parc.č. 2020/24 –
zahrada o výměře 163 m2 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí panu .
dle
předložené nabídky.
b) schválit kupní smlouvu na prodej pozemku dle GP č. 2211-9/2013 parc.č. 2020/24 zahrada o výměře 163 m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí s panem .
dle
předložené nabídky.
c) schválit rozpočtové provizorium na rok 2014 do doby schválení rozpočtu na rok 2014 za
podmínky, že měsíční provozní výdaje budou realizovány ve výši 1/12 skutečného
čerpání roku 2013 a výdaje na dlouhodobý majetek budou realizovány jen v případech
pokračování započatých akcí, na jejichž úhradu jsou zajištěny zdroje dotační, příp.
nedočerpání zdrojů minulých let.
d) souhlasit s úhradou smluvních sankcí z budoucích kupních smluv na nemovitosti v areálu
bývalých kasáren panu .
ve výši 3.000 Kč.
e) schválit smlouvu o partnerství a členství v Místní akční skupině Nad Orlicí s NAD
ORLICÍ, o.p.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky 57.
f)

vzít na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2013.
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g) vzít na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2013.
h) vzít na vědomí plán práce kontrolního výboru na rok 2014.
Kostelec nad Orlicí 2.12.2013

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 31/2013 je anonymizováno.
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