USNESENÍ
č. RM 33/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 9.12.2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Podpora
projektového řízení včetně software“ v pořadí: 1) Krula consulting s.r.o., 639 00 Brno,
Holandská 878/2; 2) NAVIGA 4, s.r.o., 186 00 Praha 8, Pobřežní 249/46; 3) M. C.
TRITON spol. s r.o., 160 00 Praha 6, Evropská 846/176a; 4) SoftGate Systems, s.r.o.,
503 41 Hradec Králové, Piletická 486/19; 5) Icontio CR, s.r.o., 616 00 Brno, U Vodárny
2; 6) CONTROS s.r.o., 623 00 Brno, Desátkova 221/13.
b) smlouvu o dílo na akci „Podpora projektového řízení včetně software“ se společností
Krula consulting s.r.o., se sídlem 639 00 Brno, Holandská 878/2.
c) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. D994130419 na pozemcích
města parc.č. 2444/2, 2442/7, 2444/19 a 2443/4 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí s Povodí
Labe, státní podnik, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8.
d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
na plynárenském zařízení v pozemcích města parc.č. 2346/1, parc.č. 749/6 a parc.č.
2363/7 vše v kat.ú. Kostelec nad Orlicí se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 401
17 Ústí nad Labem, Klíšská 940.
e) smlouvu o dílo č. 05-AC-BŠ 2013 na dodávku a montáž rádiomodulů pro vodoměry 868
Mhz pro objekt čp. 1453 v ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s firmou ista Česká
republika s.r.o., se sídlem 150 00 Praha 5 – Stodůlky, Jeremiášova 947.
f)

dohodu o změně nájemní smlouvy ze dne 26.3.2001 ve znění dohod o změně smlouvy
ze dne 5.2.2002 a ze dne 20.2.2012 na pronájem nebytových prostor o celkové
podlahové ploše 61,99 m2 – ordinace lékaře v DPS čp. 1414, ul. Frošova uzavřenou
s MUDr. Karlem Ettlerem, trvale bytem 500 02 Hradec Králové 2, Puškinova 860, kterou
se navyšuje výše ročního nájemného za užívání ordinace na částku 4.524 Kč s účinností
od 1.1.2014.

g) slevu z nájmů bytů v DPS čp. 1414 a čp. 763 v ulici Frošova, Kostelec nad Orlicí ve výši
měsíčného nájmu (mimo úhrad za služby spojené s užíváním bytu), a to z důvodu vadně
poskytovaných plnění spojených s užíváním těchto bytů. Sleva bude poskytnuta všem
nájemníkům a bude promítnuta do nájmu za měsíc leden 2014.
h) dodatek č. 3 nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků ze dne 21.11.2008
ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.2.2010 a dodatku č. 2 ze dne 20.6.2011 se
Zemědělským družstvem Mostek, se sídlem 565 01 Choceň, Mostek - Sudličkova Lhota
3, kterým se stanovuje výše nájemného pro rok 2013.
i)

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a č. p., 891
(vila) v Kostelci nad Orlicí – Zateplení objektu“ se společností STATING s.r.o., se sídlem
500 04 Hradec Králové, Pardubická 861/75.

j)

smlouvu o dílo se společností VERA, spol. s r.o., se sídlem 160 00 Praha 6, Lužná
716/2.

k) úpravu rozpočtu na rok 2013 č. 17 – následovně:
Příjmy rozpočtu se zvyšují 190.980 Kč
Výdaje rozpočtu se zvyšují 190.980 Kč
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Rozpočtová změna nemá vliv na saldo rozpočtu.
l)

změny v rozpisu rozpočtu č. 18.

m) Sazebník úhrad za úkony poskytované Pečovatelskou službou Kostelec nad Orlicí
s účinností od 1.1.2014 dle přílohy.
n) Sazebník úhrad za úkony poskytované sociální službou Domovinka – centrum denních
služeb s účinností od 1.1.2014 dle přílohy.
o) darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč na zajištění
novoročního ohňostroje dne 1.1.2014 se společností AQUA Servis, a.s., se sídlem 516
01 Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094.
p) smlouvu o spolupráci a reklamě se společností Josef Hlaváček - TTV, se sídlem 517 43
Potštejn, Záměl 136.
q) smlouvu o spolupráci a reklamě se společností T.F.A. alfa s.r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlic, Procházkova 430.
2. souhlasí
a) s prodloužením podnájmu bytu č. E9 v ulici K Tabulkám čp. 1452, 517 41 Kostelec nad
Orlicí pro paní .
. Souhlas se vydává od 9.12.2013 do 9.12.2014.
b) s podáním žádosti o dotaci na projekt „Systém pro separaci a svoz biologicky
rozložitelných odpadů na území města Kostelec nad Orlicí“ v LII. výzvě vyhlášené
Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
c) s prodloužením nájemních smluv občanům v Domě s pečovatelskou službou v ul.
Frošova č.p. 763 a č.p. 1414 s účinností od 1.1.2014 do 31.12.2014 dle přílohy.
d) se změnou otevírací doby na veřejných WC v Kostelci nad Orlicí s účinností od 2.1.2014
dle předlohy.
e) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby Obchodní
akademii T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí na akci „Maturitní ples 4.C Kostelec nad
Orlicí“, která se bude konat v Sokolovně ve dnech 10. – 11.1.2014 v čase 19:00 – 02:00
hodin.
f)

s použitím znaku města Kostelce nad Orlicí Klubu seniorů Pohoda na skládačku
propagující jeho činnost.

3. nesouhlasí
a) s vyhotovením geometrického plánu na dělení pozemku parc.č. 687/2 - zahrada v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí z důvodu vyřešení a zachování přístupu k pozemku města parc.č.
687/3 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
b) s finanční pomocí na zakoupení nového kotle nad rámec podílu z fondu oprav pro
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1061, ul. Rudé armády 1061, 517 41
Kostelec nad Orlicí.
c) s uznáním víceprácí na dodávku a montáž plastových oken do skladu hraček na akci
„Snížení energetické náročnosti ZŠ Skála a č. p., 891 (vila) v Kostelci nad Orlicí –
Zateplení objektu“ společnosti STATING s.r.o., se sídlem 500 04 Hradec Králové,
Pardubická 861/75.
4. ruší
a) výběrového řízení na akci „Dodavatel tepla a služeb spojených s povinnostmi
vztahujícími se k provozu kotelen“.
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5. doporučuje ZM
a) schválit dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru pro Město Kostelec nad Orlicí
s Komerční bankou a.s. Úvěr bude použit ke krytí rozpočtového schodku roku 2014.
b) schválit vyřazení kotelny Frošova z účetní a operativní evidence majetku města.
c) vyřadit z programu zasedání zastupitelstva města konaném dne 9.12.2013, bod 2g)
„Kostelecké Tabulky, s.r.o. – návrh“.
d) schválit darovací smlouvu o poskytnutí peněžního daru ve výši 35.000 Kč určeného na
nákup příslušenství hasičského vozidla – čerpadla HCP AS33 A 500V a kalového
čerpadla SPTO 106/P a dalšího drobného příslušenství pro Sbor dobrovolných hasičů
Kostelec nad Orlicí – město od firmy Josef Hlaváček - TTV, se sídlem 517 43 Potštejn,
Záměl 136.
Kostelec nad Orlicí 16.12.2013

Ing. Luboš Lerch
místostarosta města

Jiří Karlíček
radní města

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 33/2013 je anonymizováno.
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