USNESENÍ
č. RM 34/2013
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 16.12.2013
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) smlouvu o výpůjčce nebytových prostor o podlahové ploše 21 m2 umístěných v 1. NP
budovy č.p. 530 vlevo od hlavního vchodu v ulici Příkopy, Kostelec nad Orlicí
s Občanským sdružením Romodrom, se sídlem 110 00 Praha 1, Mezibranská 1684/3, na
dobu určitou s účinností od 1.1.2014 do 31.12.2014.
b) smlouvu o nájmu na pronájem nebytových prostor, a to 6-ti otevřených garáží
označených č. 10 – 15 o celkové rozloze 324 m2 umístěných v 1. NP budovy bez čp. na
pozemku parc.č. 2345/29 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí EKOENERGY MORAVIA
s.r.o., se sídlem 696 03 Dubňany, Vítězství 410 na dobu neurčitou s účinností od
1.1.2014 za roční nájemné ve výši 80 Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši.
c) s účinností od 01.01.2014 vzory nájemních smluv na byty ve vlastnictví města dle přílohy
včetně inflační doložky, která bude uplatněna u všech nových nájemních smluv, pokud
nebude v rozporu s příslušnými dotačními pravidly.
d) zadávací dokumentaci včetně všech příloh na veřejnou zakázku „II/316 Kostelec nad
Orlicí 2. etapa – rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení“ a
schvaluje vypsání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení.
e) dodatek č. 2 (méněpráce) na akci „Opravy komunikací Na Obci, Na Pekajně a Podhorná
v Kostelci nad Orlicí“ se společností MADOS MT s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Lupenice 51.
f)

dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 12.11.2013 na byt č. 10 v ulici Rudé armády
1061, Kostelec nad Orlicí s paní .
, na dobu určitou ¼ roku s účinností od
1.1.2014 do 31.3.2014.

g) dodatek ke smlouvě č. 951020 ze dne 25.10.2002 se společností Marius Pedersen a.s.,
se sídlem 500 09 Hradec Králové, Průběžná 1940/3, týkající se ceny na zajištění sběru,
svozu a zneškodnění komunálního odpadu s platností od 1.1.2014.
h) veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 a § 30
zákona o přestupcích s obcí Kostelecké Horky, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Kostelecké Horky 58.
úpravu rozpočtu na rok 2013 č. 18 – následovně:
Financování rozpočtu se zvyšuje 612.590 Kč
Výdaje rozpočtu se zvyšují 612.590 Kč
Rozpočtová změna zvyšuje objem rozpočtu.
j) úpravu rozpočtu na rok 2013 č. 19 – následovně:
Příjmy rozpočtu se zvyšují 432.630 Kč
Výdaje rozpočtu se zvyšují 432.630 Kč
Rozpočtová změna nemá vliv na saldo rozpočtu.
k) změny v rozpisu rozpočtu č. 19.
i)

l)

předběžně rozpočtové opatření č. 20 – dotace a opravy rozpisu rozpočtu č. 20 k rozpočtu
za rok 2013 pro operace, které vzniknou za období od data 12.12.2013 do 31.12.2013
bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:
Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
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Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve
stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a
další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení.
Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech
přesunů příjmů a výdajů.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních
částkách ke schválení RM v lednu roku 2014.
m) výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Bankovní
služby pro město Kostelec nad Orlicí – opakovaná“ dle stanoveného pořadí: 1) Česká
spořitelna a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62; 2) GE Money bank
a.s.,se sídlem 140 28 Praha 4, Vyskočilova 1422/1a; 3) Komerční banka a.s., se sídlem
114 07 Praha 1, Na Příkopě 33.
n) smlouvu na bankovní služby pro město Kostelec nad Orlicí se společností Česká
spořitelna a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62.
o) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458, účetní závěrku společnosti a
převedení výsledku hospodaření za zdaňovací období roku 2012 - ztráty ve výši
702.793,31Kč na neuhrazenou ztrátu z minulých let.
p) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458, ukončení činnosti dozorčí rady
Technických služeb Kostelec nad Orlicí s.r.o. k 16.12.2013 a tím tedy její zrušení.
q) dodatek ke smlouvě o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad
Orlicí občanům Města Týniště nad Orlicí s Městem Týniště nad Orlicí, se sídlem 517 21
Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90.
r) dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Borovnice a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
občanům obce Borovnice s Obcí Borovnice, se sídlem 517 41 Borovnice, Přestavlky 1.
s) dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Olešnice a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
občanům obce Olešnice s Obcí Olešnice, se sídlem 517 63 Olešnice u Rychnova nad
Kněžnou, Olešnice 63.
t)

dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Hřibiny - Ledská a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad
Orlicí občanům obce Hřibiny - Ledská s Obcí Hřibiny - Ledská, se sídlem 517 41 Hřibiny Ledská, Hřibiny 11.

u) dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Čestice a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
občanům obce Čestice s Obcí Čestice, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Čestice 94.
v) dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Krchleby a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
občanům obce Krchleby s Obcí Krchleby, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Krchleby
32.
w) dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Svídnice a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
občanům obce Svídnice s Obcí Svídnice, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Svídnice
36.
x) dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Lhoty u Potštejna a o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad
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Orlicí občanům obce Lhoty u Potštejna s Obcí Lhoty u Potštejna, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Lhoty u Potštejna 34.
y) dodatek č. 1 ke smlouvě o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci
nad Orlicí občanům obce Vrbice s Obcí Vrbice, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Vrbice 14.
z) smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb s Obcí Borovnice, se sídlem
517 41 Borovnice, Přestavlky 1.
2. souhlasí
a) s vyvěšením záměru obce na pronájem budovy bez čp. umístěné na pozemku parc.č.
2345/29 a budovy bez čp. na pozemku parc.č. 2345/30, to vše v obci a kat.ú. Kostelec
nad Orlicí (areál technických služeb).
b) s uzavřením splátkového kalendáře s paní .
prodlení ve výši 19.955 Kč.

, na úhradu poplatku z

c) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby panu ………
na akci s názvem „Vánoční večer s Olinem“, která se bude konat ve dnech 25.12. –
26.12.2013 v Bowlingu – ulice Krupkova, Kostelec nad Orlicí v čase od 21:00 – 02:00
hodin.
d) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby společnosti
FLUMEN CZ s.r.o. na akci pod názvem „Silvestrovská oslava“, která se bude konat ve
dnech 31.12.2013 – 1.1.2014 v Hotelu U Splavu v čase od 18:00 hodin do 03:00 hodin.
e) s uplatněním sankcí v plné výši ze smlouvy o nájmu vůči panu .
f)

.

s odpisem nedobytné pohledávky na místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ve výši 417 Kč.

g) s odpisem pohledávek v celkové výši 19.967,96 Kč vzniklých v letech 2002 – 2007
z titulu vyměřeného penále za neuhrazení místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
h) s vyřazením videorekordéru Philips vedeného pod ev. č. 01205 a televizoru Philips
vedeného pod ev. č. 01207 z majetku města z důvodu jeho dalšího nevyužití.
i)

s prodloužením povolení vyhrazeného parkovacího místa v ulici Barákova před č.p. 1202
pro paní .
, a to na dobu platnosti průkazu ZTP.

j)

s umístěním betonového patníku na rohu ulic Proškova a Sadová za podmínky, že zde
nevedou sítě.

3. nesouhlasí
a) s žádostí Koalice STOP HK, zastoupené občanským sdružením Živá voda, se sídlem
549 57 Teplice nad Orlicí, Horní 3 o finanční výpomoc na další činnost v roce 2014.
b) se žádostí paní .
ve věci záboru přilehlé travnaté plochy u domu čp. 1020,
Jůnova ulice, Kostelec nad Orlicí.
c) s udělením výjimky parkování v přilehlých lokalitách ulice Ke Stadionu 235, Kostelec nad
Orlicí pro paní .
.
d) s instalací dopravního zařízení - zrcadla v obci Kozodry před domem č.p. 26.
e) s instalací dodatkové tabulky „Mimo dopravní obsluhy“ v ulici Tyršova v Kostelci nad
Orlicí.
f)

s úpravou v podobě svislého nebo vodorovného značení v ul. Erbenova, naproti sjezdu
od garáže domu čp. 586 v Kostelci nad Orlicí.
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g) s instalací směrových sloupků na obou stranách retardéru před prodejnou v Kostelecké
Lhotě.
h) s instalací dopravního zařízení do ulice od plácku v Korytech k areálu hřiště na Penaltě.
4. neschvaluje
a) provedení oprav v bytě č. 7/1044 v ulici Rudé armády čp. 1044, Kostelec nad Orlicí dle
přiložené cenové nabídky na žádost manželů .
.
5. bere na vědomí
a) zápis č. 4/2013 z jednání komise pro dopravu ze dne 27.11.2013.
b) 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. 67 z jednání dozorčí rady
společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. ze dne 28.11.2013.
6. pověřuje
a) advokátní kancelář JUDr. Miloslava Tuzara ve věci uplatnění sankcí v plné výši ze
smlouvy o nájmu vůči panu .
.
b) advokátní kancelář JUDr. Miloslava Tuzara v kontextu s novým občanským zákoníkem
vypracovat případné změny stanov Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
7. jmenuje
a) hodnotící komisi na zakázku „II/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa – rekonstrukce
chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení“, která zároveň plní funkci komise
pro otevírání obálek ve složení Ing. Jiří Bartoš (náhradník Ing. Luboš Lerch), Tomáš
Dolek (náhradník Eva Novotná), Ing. Alena Cejnarová (náhradník Jiří Karlíček),
František Nosek – SÚS RK (náhradník Ing. Veselá Iva), Ing. Tomáš Langr (Mgr.
Věra Žižková).
Kostelec nad Orlicí 20.12.2013

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 34/2013 je anonymizováno.
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