USNESENÍ
č. RM 3/2018
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 5.2.2018
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy č.p.
1473 Kostelec nad Orlicí - III.ETAPA“ dle přílohy.
b) smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí -III.ETAPA“ se
společností PS - STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod IČ: 28858531.
c) příkazní smlouvu na TDI a koordinátor BOZP na akci „Stavební úpravy č.p. 1473 Kostelec
nad Orlicí - III.ETAPA“ se společností CPH s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Petrská 29,
IČ: 44264038.
d) plnou moc k zajištění výkonu činnosti TDI a k výkonu činnosti koordinátora BOZP na akci
„Stavební úpravy č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí – III.ETAPA“ pro společnost CPH s.r.o., se
sídlem 110 00 Praha 1, Petrská 29, IČ: 44264038.
e) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Atletický stadion Kostelec nad Orlicí“
dle přílohy.
f)

smlouvu o dílo se společností ZOPOS Přestavlky a.s., se sídlem 517 41 Krchleby 2, IČ:
48173215 na zabezpečení prohrnování místních komunikací v zimním období 2017-2018
v lokalitách Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry.

g) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí“
dle přílohy.
h) nabídku č. 1 pana ****************************** jako vítěze nabídek na prodej pozemku parc.
č. 2765 - trvalý travní porost o výměře 1.800 m² v kat. ú. Kostelec nad Orlicí, zapsaný na
listu vlastnictví č. 10001 a vedený u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
i)

dodatek č. 3 nájemní smlouvy ze dne 16.2.2015 na byt č. 11, čp. 1061 v ul. Rudé armády,
Kostelec nad Orlicí s paní ******************, bytem ************************************, na
dobu určitou dvou let s účinností od 1.3.2018 do 29.2.2020.

j)

dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 2.2.2014 na byt č. 1, čp. 1453 v ul. K Tabulkám,
Kostelec nad Orlicí s paní ***************, bytem **************************************, na dobu
určitou dvou let s účinností od 1.3.2018 do 29.2.2020.

k) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 9.2.2016 na byt č. 8, čp. 1456 v ul. Rudé armády,
Kostelec nad Orlicí s paní ***************, bytem ************************************, na dobu
určitou dvou let s účinností od 1.3.2018 do 29.2.2020.
l)

dodatek č. 4 nájemní smlouvy ze dne 4.11.2014 na byt č. 4, čp. 1459 v ul. Rudé armády,
Kostelec
nad
Orlicí
s
panem
****************************,
oba
bytem
*******************************, na dobu určitou jednoho roku s účinností od 1.3.2018 do
28.2.2019.

m) dohodu o zániku nájmu bytu č. 21, čp. 1453 v ul. K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí s paní
******************, bytem ********************************* ke dni 28.2.2018.
n) pořadník na přidělení bytu č. 21 v čp. 1453 v ulici K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí dle
návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne 5.4.2017.
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o) licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2018_858 se spolkem OSA - Ochranný
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem 160 00 Praha, Bubeneč, Čs.
armády 786/20, IČ: 63839997.
p) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 4.
q) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 5.
r) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 6.
s) změnu rozpočtu na rok 2017 - rozpočtové opatření č. 43.
t)

smlouvu o daru s panem ******************, trvale bytem *********************************.

u) vyřazení světelného panelu na automobil inventární číslo 03753 pořízeného dne 19.2.2003
za cenu 11.779,10 Kč, a to z důvodu jeho neopravitelnosti, z majetku města.
2. souhlasí
a) s vyvěšením záměru obce na prodej pozemku parc. č. 5/2 - ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 55 m² a pozemku parc. č. 1049/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m²,
to vše v kat. ú. Kostelecká Lhota.
b) s vypracováním znaleckého posudku na ocenění pozemku parc. č. 5/2 - ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 55 m² a pozemku parc. č. 1049/34 - ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 12 m², to vše v kat. ú. Kostelecká Lhota.
c) se žádostí Spolku Lungta, se sídlem 110 00 Praha 1, Dlouhá 2 o připojení města Kostelec
nad Orlicí k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne
10.3.2018.
d) s poskytnutím vyhledávací studie „Kostelec nad Orlicí, návrh variant obchvatu silnice I/11“
a to pro účely poskytování studie jakožto podkladu pro ostatní subjekty - obce, úřady,
soukromé osoby žádající dle zákona č. 106/1999 Sb. apod.
3. vyhlašuje
a) konkurzní řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411,
se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411.
4. bere na vědomí
a) podnájem bytu č. 15/3 v bytovém domě čp. 1448 v ulici K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí
s manžely *************************, oba bytem ***************************************, a to na
dobu určitou od 1.2.2018 do 31.1.2019.
b) informaci od České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných
služeb a Sdružení komunálních služeb, o riziku navýšení nákladů města na odpadové
hospodářství v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující
násobné zdražení skládkovacích poplatků.
c) změnu rozpisu rozpočtu na rok 2018 č. 807 – 810.
d) změny rozpisu rozpočtu č. 865.
e) zápis z jednání kontrolního výboru č. 9/2017 ze dne 7.11.2017.
f)

dva zápisy z kontroly kontrolního výboru ze dne 14.11.2017.

g) zápis č. 1/2018 z jednání Likvidační komise ze dne 29.1.2018.
h) informace o přípravě nového dokumentu Místního akčního plánu vzdělávání II Místní akční
skupiny NAD ORLICÍ, o.p.s., se sídlem č.p. 57, 517 41 Kostelecké Horky, IČ: 27513823.
5. doporučuje ZM
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a) nesouhlasit se směnou pozemku parc. č. 657/19 - orná půda o výměře 3.474 m² v kat.
území Kostelecká Lhota za pozemky parc. č. 231/10 - trvalý travní porost o výměře 1927
m² a parc. č. 231/2 - trvalý travní porost o výměře 116 m², oba v kat. území Kostelecká
Lhota se společností ZOPOS Přestavlky a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Krchleby 2, IČ: 48173215.
b) schválit darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru na pořádání akce 27. Setkání
Kostelců s městem Kostelec nad Černými lesy, se sídlem 281 63 Kostelec nad Černými
lesy, Náměstí Smiřických 53, IČ: 00235474.
c) schválit změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 7.
d) zvolit pana ************************************************* do funkce přísedícího u Okresního
soudu v Rychnově nad Kněžnou na další volební období.
e) vzít na vědomí Zprávu o stavu a činnosti Městské policie Kostelec nad Orlicí za rok 2017.
V Kostelci nad Orlicí 9.2.2018

František Kinský
starosta města

Ing. Tomáš Langr
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 3/2018 je anonymizováno.
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