USNESENÍ
č. RM 10/2012
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 2. 4. 2012
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dohodu o zániku nájmu bytu č. 12 v čp. 1456 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí
s manžely .
.. Nájem bytu skončí ke dni 11.04.2012.
b) uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 12 v čp. 1456 v ul. Rudé armády, Kostelec nad
Orlicí s paní .
. s účinností od 12.04.2012 na dobu určitou jednoho
roku, a to za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky dotačního programu.
c) 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
„Komunikace Jelínkova ulice v Kostelci nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí:
1. svoboda.plan s.r.o., se sídlem 561 53 Dolní Čermná 234, IČ: 27554805 – nabídková
cena 43.200 Kč s DPH, 2. OPTIMA, spol. s r.o., se sídlem 566 01 Vysoké Mýto, Žižkova
738/IV, IČ: 15030709 - nabídková cena 46.800 Kč s DPH.
d) smlouvu o dílo na akci „Komunikace Jelínkova ulice v Kostelci nad Orlicí“ s vybranou
firmou svoboda.plan s.r.o., se sídlem 561 53 Dolní Čermná 234, IČ: 275 54 805.
e) výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v
souladu s ustanovením § 6 dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění „Kostelec nad Orlicí kanalizace Jelínkova ulice“ dle stanoveného pořadí: 1. KVIS
Pardubice a.s., se sídlem 533 53 Pardubice, Zelená Louka, Rosice 151, IČ: 46506934 –
nabídková cena 1.331.773 Kč s DPH, 2. ARROW, spol. s.r.o., se sídlem 571 01
Moravská Třebová, Jevíčská 606/55, IČ: 46504371 - nabídková cena 1.970.231 Kč
s DPH, 3. MADOS MT s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51, IČ:
25297899 - nabídková cena 2.250.275 Kč s DPH.
f)

smlouvu o dílo na akci „Kostelec nad Orlicí kanalizace Jelínkova ulice“ s vybranou firmou
KVIS Pardubice a.s., se sídlem 533 53 Pardubice, Zelená Louka, Rosice 151, IČ:
46506934.

g) 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
„Poskytování služeb spojených s provozem certifikovaného elektronického nástroje pro
evidenci, správu a zadávání veřejných zakázek“ dle stanoveného pořadí: 1. B2B
CENTRUM a.s., se sídlem 149 00 Praha 4 - Chodov, Starochodovská 1359/76, IČ:
25591339 - nabídková cena 231.840 Kč s DPH, 2. PPE.CZ s.r.o., se sídlem 708 00
Ostrava – Poruba, Generála Sochora 1379/6, IČ: 25863568 - nabídková cena 342.480
Kč s DPH.
h) smlouvu o dílo na akci „Poskytování služeb spojených s provozem certifikovaného
elektronického nástroje pro evidenci, správu a zadávání veřejných zakázek“ s vybranou
firmou B2B CENTRUM a.s., se sídlem 149 00 Praha 4 - Chodov, Starochodovská
1359/76, IČ: 25591339.
i)

smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320050022921 s firmou VČP Net, s.r.o., se
sídlem 500 04 Hradec Králové, Pražská třída 485.

j)

opakování vypsání zadávacího řízení na akci - Výměna topného média MŠ Mánesova
č.p. 987 v Kostelci nad Orlicí.

k) dohodu o narovnání se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem 140 22
Praha 4, Za Brumlovkou 266/2.
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l)

finanční příspěvky z grantového programu Podpora sportu, kultury a volnočasových
aktivit pro děti a mládež pro rok 2012 takto:
Čhavengre jilo

5.000 Kč

Základní kynologická organizace

5.000 Kč

Kostelecké volnočasové aktivity

10.000 Kč

SDH Kostelecká Lhota

15.000 Kč

Sportovní sdružení zdravé děti ASPV

10.000 Kč

TJ Sokol Kostelecká Lhota

10.000 Kč

Junák – svaz skautů a skautek

10.000 Kč

Salesiánské hnutí mládeže

5.000 Kč

FbK Kostelec nad Orlicí

35.000 Kč

Sdružení občanů Skály

5.000 Kč

MO Českého rybářského svazu Kostelec n.O.

5.000 Kč

Mažoretky Kostelec nad Orlicí, o.s.

35.000 Kč

O.s. Cvrček (dovybavení mateřského centra)

5.000 Kč

O.s. Cvrček (kulturní činnost ve Cvrčku)

5.000 Kč

Konor Horns

20.000 Kč

Tercia Volta

10.000 Kč

m) uzavření dodatku č.2 k pojistné smlouvě č. 2265004700 o havarijním pojištění vozidel PARTNER H59 s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Templová 747, Praha 1,
kterou se ukončuje havarijní pojištění prodaného vozidla Škoda FABIA RKH 47-49.
n) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč Kosteleckému okrašlovacímu spolku,
se sídlem Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 927 na zajištění cen soutěže „O nejkrásnější
okno, balkon nebo předzahrádku“.
o) smlouvu o přezkoumání hospodaření číslo 1211 s firmou CATANIA GROUP s.r.o., se
sídlem 130 00 Praha 3, Bořivojova 35.
2. souhlasí
a) se zrušením zadávacího řízení na akci – Výměna topného média MŠ Mánesova č.p. 987
v Kostelci nad Orlicí.
b) se žádostí pana .

. ohledně uzavření splátkového kalendáře.

c) s umístěním bankomatu Československé obchodní banky, a.s. pob. Rychnov nad
Kněžnou na budovu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, Dukelských hrdinů 985 (vedle
služebny městské policie).
d) s vyplacením nájemného za dva roky ke dni 2.4.2012 paní .
z titulu bezdůvodného obohacení.

., a to

e) s vyvěšením záměru obce na pronájem pozemků parc. č. 2345/58 včetně objektu bez čp.
o výměře 416m2 (dle GM č.1443-165/2003) v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
f)

s vyvěšením záměru obce na pronájem pozemků parc. č. 2345/16 včetně objektu bez čp.
o výměře 732m2, parc. č. 2345/54 včetně objektu bez čp. o výměře 409m2, parc. č.
2345/55 včetně objektu bez čp. o výměře 413 m2, parc. č. 2345/56 včetně objektu bez
čp. o výměře 416m2, parc. č. 2345/57 včetně objektu bez čp. o výměře 411m2 (vše dle
GM č. 1443-165/2003), to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
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g) s vyvěšením záměru obce na pronájem části pozemku parc. č. 2345/40 včetně přístřešků
(č. 5, 6, 7 navazující na objekt č. 17) o výměře 400m2 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
h) se zpětvzetím stížnosti podané na společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem
140 22 Praha 4, Za Brumlovkou 266/2 u Českého telekomunikačního úřadu, 225 02
Praha 025, Sokolovská 219.
i)

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Obcí Krchleby, se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Krchleby 32 o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech.

j)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby Sportovnímu
klubu Kostelec Tigers na akci „O pohár Homera Simpsona“, která se bude konat na hřišti
Pod strání v Kostelci nad Orlicí ve dnech 13.07. – 15.7.2012. Ve dnech 14.7. a 15.7.2012
vždy pouze do 02:00hodin.

k) s použitím znaku města Českým kynologickým svazem základní kynologickou organizací
Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Ve Štědré 807 na Výběrovou
soutěž pro mistrovství České republiky dne 14.4.2012 a 5.ročník Kosteleckého závodu
konaného dne 2.6.2012 a s vyvěšením vlajky města po dobu konání těchto
kynologických akcí.
l)

s provedením auditu v Městských lesích Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., Chaloupkova
1003, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

m) s provedením auditu v Městských lesích Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., Chaloupkova
1003, 517 41 Kostelec nad Orlicí nejdříve dne 4.4.2012, pokud s tímto termínem bude
souhlasit ředitel MLK.
3. nesouhlasí
a) s návrhem Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s.r.o. ohledně výměny vodoměru na
úpravně vody v objektech SBD Průkopník v ul. Proškova č.p. 1374-6 a č.p. 599, Kostelec
nad Orlicí.
b) s úhradou neinvestičních nákladů na děti umístěné v Mateřské škole Láň Rychnov nad
Kněžnou na školní rok 2012/2013.
4. pověřuje
a) Ing. Luboše Lercha a Bc. Jana Šlaje jednat se „Zvláštní školou Kostelec nad Orlicí“ o
umístění O.s. Čhavengre jilo v jejich prostorách.
b) Ing. Luboše Lercha jednat s firmou Energy Benefit Centre a.s., se sídlem 160 00 Praha 6
– Dejvice, Thákurova 531/4, o snížení nabídkové ceny v projektu „Snížení energetické
náročnosti MŠ Krupkova v Kostelci nad Orlicí“.
5. bere na vědomí
a) průběžný výsledek plnění rozpočtu města k 31.12.2011 a doporučuje ho ZM
k projednání.
6. doporučuje ZM
a) schválit finanční příspěvky z grantového programu Podpora sportu, kultury a
volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2012 takto:
FC Kostelec nad Orlicí
SK Klackaři
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

100.000 Kč
65.000 Kč
115.000 Kč
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b) pověřit oddáváním zastupitele města Kostelce nad Orlicí pana Františka Kinského.
Kostelec nad Orlicí 5.4.2012

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta města

Usnesení č. RM 10/2012 je anonymizováno.

4

