USNESENÍ
č. RM 13/2012
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 28. 5. 2012
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) zadávací dokumentaci včetně všech příloh k zjednodušenému podlimitnímu řízení
s názvem „Zajištění školního stravování pro mateřské školky, základní školu a obchodní
akademii v Kostelci nad Orlicí“ a souhlasí s vyhlášení zjednodušeného podlimitního
řízení.
b) aby výzva na „Zajištění školního stravování pro mateřské školky, základní školu a
obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí“ k podání nabídky a splnění kvalifikace byla dle
§ 38 odst.1 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách ve znění pozd. předpisů zaslána
těmto pěti zájemcům:
1. EUREST, spol. s r.o., 170 00 Praha 7, U Pergamenky 1145/12, IČ: 00642215
2. ADEVA - zařízení školního stravování s.r.o., 517 41 Kostelec nad Orlicí, Kostelecká
Lhota 40, IČ: 42883920
3. Sodexo s.r.o., Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČ: 44569165
4. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o., Praha 7, U Pergamenky
1145/12, IČ: 25607341
5. JOSTRA školní jídelna, s.r.o., 267 61 Újezd 18, IČ: 25146742.
c) uzavření dodatku č. 5 nájemní smlouvy ze dne 31.12.2010 na byt č. 25 v ul. K Tabulkám
1453, Kostelec nad Orlicí s paní .
. na dobu určitou do 30.09.2012
s účinností od 01.07.2012, za podmínky, že doloží do 31.5.2012 potvrzení o bezdlužnosti
vůči Městu Kostelec nad Orlicí.
d) uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy ze dne 30.06.2008 na byt č. 7 v ul. Rudé armády
1044, Kostelec nad Orlicí s manžely .
. na dobu určitou jednoho roku s
účinností od 01.07.2012.
e) prominutí smluvní pokuty ve výši 19.500 Kč z nájemní smlouvy ze dne 26.03.2012
uzavřené se společností Recycling – kovové odpady s.r.o., se sídlem Chotěboř,
Hermannova 561, a to z důvodu archeologického průzkumu pozemku (v areálu bývalých
kasáren u Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s.r.o.), kde vznikne nová provozovna
– Sběrna odpadů, která v rámci své činnosti bude zajišťovat pro město shromažďovací
místo, místo zpětného odběru a sběr nebezpečného odpadu.
f)

smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 398 – zahrada o výměře 1.113 m2 v ulici Na
Příkopech v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí Občanskému sdružení Romodrom, se
sídlem Praha 1, Mezibranská 1648/3 za účelem konání zábavného a sportovního
odpoledne k MDD dne 01.06.2012 od 15:00 – 18:00 hodin.

g) výpověď nájmu bytu č.10 v čp. 347 v ul. Frošova, Kostelec nad Orlicí paní ……………
z důvodů dle ust.§ 711, odst.2, písm.b),d) občanského zákoníku.
h) uzavření smlouvy o dílo na vypracování dokumentace na změnu zařazení jednotlivých
odběrných míst elektřiny se společností Envidens s.r.o., se sídlem 516 01 Rychnově nad
Kněžnou, Městská Habrová 1485.
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i)

prominutí ½ nájemného za měsíc březen 2012 ve výši 5.365 Kč z nájemní smlouvy ze
dne 16.10.2006 panu .
., a to z důvodu, že kupní ceny za předmětné
objekty byly již v plné výši uhrazeny na účet města, avšak zatím nedošlo k zápisu
vlastnického práva do katastru nemovitostí.

j)

zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ
Krupkova v Kostelci nad Orlicí“ vypracovanou firmou Energy Benefit Centre a.s., se
sídlem Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6.

k) aby v rámci zadávacího řízení na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Krupkova
v Kostelci nad Orlicí“ byly poptány následující firmy:
1. STAKVO s.r.o., Zámecká 18, 530 02 Pardubice – Staré Město, IČ: 27472221
2. BUILDING CONSTRUCTION HK s.r.o., Veverkova 1397/23, 500 02 Hradec Králové,
IČ:28796098
3. UNITIP spol. s.r.o., Pod Lipami 894, 506 01 Jičín, IČ: 15057844
4. STATING s.r.o., Na Spravedlnosti 1306, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25963864
5. REMING s.r.o., Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 47454687.
l)

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 „Oprava opěrné zdi a souvisejících ploch – Kostelec nad Orlicí – III: a IV.
Etapa“ dle stanoveného pořadí: 1. SaM silnice a mosty a.s., se sídlem 470 01 Česká
Lípa, Máchova 1129, IČ: 25018094, nabídková cena celkem za III. a IV. Etapu
1.471.780,06Kč s DPH, 2. STAVREMO – PCE a.s., se sídlem 533 52 Pardubice, Fáblova
404, IČ: 64791220, nabídková cena celkem za III. a IV. Etapu 1.502.924,20Kč s DPH, 3.
Skanska a.s., se sídlem 140 00 Praha 4 – Chodov, Líbalova 1/2348, IČ: 26271303,
nabídková cena celkem za III. a IV. Etapu 1.562.770,10Kč s DPH, 4. STAKVO s.r.o., se
sídlem 530 02 Pardubice – Staré Město, Zámecká 18, IČ: 27472221, nabídková cena
celkem za III. a IV. Etapu 1.583.538,-Kč s DPH, 5. STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.,
se sídlem 530 02 Pardubice, Ostřešany 320, IČ: 25968203, nabídková cena celkem za
III. a IV. Etapu 1.813.105,-Kč s DPH, 6. Doubravská stavební s.r.o., se sídlem 106 00
Praha 10, Podléšková 2233/22, IČ: 26776910, nabídková cena celkem za III. a IV. Etapu
2.116.429,-Kč s DPH, 7. MADOS MT s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Lupenice 51, IČ: 25297899, nabídková cena celkem za III. a IV. Etapu 2.141.759,-Kč
s DPH.

m) smlouvu o dílo na akci „Oprava opěrné zdi a souvisejících ploch – Kostelec nad Orlicí –
III. a IV. Etapa“ s vybranou firmou SaM silnice a mosty a.s., se sídlem 470 01 Česká
Lípa, Máchova 1129, IČ: 25018094.
n) navýšení ceny a následně uzavření dodatku číslo 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30.09.2011
na akci „Rekonstrukce betonového kanalizačního řadu DN 400, DN 300 a DN 200 a části
litinového vodovodu Js 60 v ulici Nerudova, Kostelec nad Orlicí“ o částku 239.453,30Kč
s DPH při dodržení původních tl.vrstev finální úpravy s firmou Sdružení „Kanalizace a
vodovod ul. Nerudova“, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51.
o) smlouvu o výpůjčce skateparku na akci pod názvem: RAMPS YAM – 2. ročník ve dnech
08. 06. 2012 – 10. 06. 2012 pro pana .
..
p) zřízení věcného břemene dle článku 6. kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení
práva věcného břemene uzavírané na základě usnesení Zastupitelstva města Kostelec
nad Orlicí č. ZM 2/2012 ze dne 6.2.2012 s kupujícím panem Václavem Pecenem, IČ:
42247039, bytem Kostelec nad Orlicí, Na Lávkách 75.
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q) zřízení věcného břemene dle článku 6. kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení
práva věcného břemene uzavírané na základě usnesení Zastupitelstva města Kostelec
nad Orlicí č. ZM 2/2012 ze dne 6.2.2012 s kupujícím panem Josefem Morávkem, IČ:
10500685, bytem Kostelec nad Orlicí, Nerudova 1343.
r) zřízení věcného břemene dle článku 6. kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení
práva věcného břemene uzavírané na základě usnesení Zastupitelstva města Kostelec
nad Orlicí č. ZM 2/2012 ze dne 6.2.2012 s kupujícím panem Jiřím Chaloupkou, IČ:
45543674, bytem Kostelec nad Orlicí, Masarykova 736.
s) zřízení věcného břemene k budově na p.p.č. 2345/92 v obci a k. ú. Kostelec nad
Orlicí dle článku 6. kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení práva věcného
břemene uzavírané na základě usnesení Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí č. ZM
2/2012 ze dne 6.2.2012 s kupující společností RENOVAK Kostelec nad Orlicí s.r.o., IČ:
49814401, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Komenského 1412.
t)

zřízení věcného břemene k budově na p.p.č. 2345/93 v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí
dle článku 6. kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení práva věcného břemene
uzavírané na základě usnesení Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí č. ZM 2/2012 ze
dne 6.2.2012 s kupující společností RENOVAK Kostelec nad Orlicí s.r.o., IČ: 49814401,
se sídlem Kostelec nad Orlicí, Komenského 1412.

u) prodej nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu v celkové ceně 126.630 Kč
elektronickou formou.
v) uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro realizaci
projektu s názvem „Hudební festival F. I. A. Tůmy“ ve výši 20.000 Kč.
w) uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro realizaci
projektu s názvem „Šumná Orlice 2012“ ve výši 10.000 Kč.
x) smlouvu o partnerství uzavřenou s ŠANGRI-LLA o.s., se sídlem 517 54
Tyršova 96.
y) odkoupení 50 ks laviček od pana .

Vamberk,

. za částku 30.000 Kč.

2. souhlasí
a) s přidělením bytu č.10 v čp. 347 v ul. Frošova, Kostelec nad Orlicí panu ………………….
po jeho uvolnění.
b) s prominutím poplatku z prodlení z nájemní smlouvy ve výši 1.752 Kč paní ……………….
c) s prominutím poplatku z prodlení z nájemní smlouvy ve výši 2.013 Kč paní ……………….
d) se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc.č. 233/2 (ostatní plocha, zeleň) o
výměře 47m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
e) se zveřejněním záměru na prodej nově vzniklé parcely parc.č 3005/14 (ostatní plocha) o
výměře 74m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
f)

se zveřejněním záměru na prodej pozemku dle GP parc.č. 977/33 (ostatní plocha) o
výměře 32m2 v kat.ú. Kostelecká Lhota.

g) se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc.č. 977/34 (ostatní plocha) o výměře
20m2 v kat.ú. Kostelecká Lhota.
h) se zřízením lampy veřejného osvětlení v Kozodrech na parcele parc.č. 923/3 v kat.ú.
Kostelecká Lhota.
i)

s vyvěšením záměru obce na prodej budovy bez čp/če – jiná stavba na parcele parc.č.
2345/21 včetně parcely parc. č. 2345/21 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 543m2,
to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
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j)

s vyvěšením záměru obce na prodej budovy bez čp/če – jiná stavba nacházející se na
parcele par.č. 2345/22 – zastavěná plocha a nádvoří včetně parcely parc. č. 2345/22 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 495m2, to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.

k) s vyvěšením záměru obce na prodej budovy bez čp/če – jiná stavba na parcele parc.č.
2345/94 včetně parcely parc.č. 2345/94 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 416m2,
nově vytvořená geometrickým plánem číslo 2163-73/2012 vyhotoveným Ing. Jiřím
Němcem, to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
l)

s vyvěšením záměru na prodej budovy bez čp/če – jiná stavba na parcele parc.č.
2345/18 včetně parcely parc.č. 2345/18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51m2,
dále budovy bez čp/če – jiná stavba na parcele parc.č. 2345/19 včetně parcely parc.č.
2345/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 a parcely parc.č. 2345/82 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 479m2, nově vytvořená geometrickým plánem číslo 209387/2011 vyhotoveným společností GEODETICA ČR spol. s r.o., to vše v obci a kat.ú.
Kostelec nad Orlicí.

m) s výpůjčkou skateparku na akci pod názvem: RAMPS YAM – 2. ročník ve dnech 08. 06.
2012 – 10. 06. 2012 pro pana .
..
n) se změnou termínu k udělení výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce
hudby na akci pod názvem: RAMPS YAM – 2. ročník, která se bude konat ve Skateparku
v Kostelci nad Orlicí ve dnech 8.6.2012 – 10.6.2012, vč. pronájmu druhé TOI. Akce bude
probíhat následovně: v pátek 8.6.2012 v čase od 14:00 hodin do 02:00 hodin dne
následujícího tj. do soboty 9.6.2012; v sobotu 9.6.2012 v čase od 08:00 hodin do 02:00
hodin dne následujícího tj. do neděle 10.6.2012; v neděli 10.6.2012 v čase od 08:00
hodin do 17:00 hodin. V sobotu 9.6.2012 bude použita pyrotechnika max. do 23:00
hodin.
o) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby na akci pod
názvem: Koncert Pavla Šporcla, který se bude konat na Novém zámku v Kostelci nad
Orlicí ve dnech 09. 06. 2012 v čase od 21:00 do 23:00 hodin a 10. 06. 2012 v čase od
19:00 do 23:00 hodin.
p) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby na akci pod
názvem: Dětský den – večer taneční zábava, která se bude konat v Kostelecké Lhotě na
fotbalovém hřišti „Na Penaltě“ ve dnech 01. 06. 2012 – 02. 06. 2012 v čase od 21:00 do
03:00 hodin.
q) s přidělením uvolněného bytu č. 105 v DPS, Frošova 763, 517 41 Kostelec nad Orlicí
paní .
., a to na dobu určitou od 1.6.2012 do 31.12.2012.
r) s nabídnutím nepotřebného majetku Mateřské školy Krupkova Kostelec nad Orlicí, a to
Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, popřípadě s jeho odprodejem dalším
zájemcům.
s) se smlouvou o nájmu prostor v budovách Městského úřadu Kostelec nad Orlicí pro
umístění nápojového automatu s firmou Marek Jüttner, s místem podnikání 709 00
Ostrava – Mariánské Hory, U Dvoru 2031/12.
t)

se zrušením pracovní pozice referent – fakturace a poplatky na stávajícím ekonomickém
odboru, a to k 31.07.2012.

u) se zřízením nové pracovní pozice na ekonomickém odboru – referent pro dotační tituly,
a to s účinností od 01.08.2012.
v) se žádostí firmy KENVI CZ s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tutleky 90,
s případným úklidem města na využívání zametacího stroje pro vlastní účely úklidu.
w) se zapůjčením 50ks laviček Kulturnímu centru města Týniště nad Orlicí, 517 21 Týniště
nad Orlicí, Tyršovo náměstí 478 v termínu od 8.6. do 10.6.2012 za částku 1.000 Kč.
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x) s použitím znaku Města Kostelce nad Orlicí firmou ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem
639 00 Brno, Pšeník 376/11, na projektovou dokumentaci k projektu „Protipovodňová
opatření města Kostelec nad Orlicí“.
3. nesouhlasí
a) s prodloužením smlouvy o zajištění autobusové dopravy s firmou AUDIS BUS s.r.o., se
sídlem Rychnov nad Kněžnou, Soukenická 242, na dopravu dětí do MŠ Chleny na školní
rok 2012/2013.
4. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 11/2012 ze dne 23.4.2012, bod č. 4b, kterým neschválila
navýšení ceny na akci „Rekonstrukce betonového kanalizačního řadu DN 400, DN 300
a DN 200 a části litinového vodovodu Js 60 v ulici Nerudova, Kostelec nad Orlicí“.
b) usnesení z jednání RM č. 8/2012 ze dne 19.3.2012, bod č.1a), kterým schválila zřízení
věcného břemene dle článku 6. kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení práva
věcného břemene uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva města Kostelec nad
Orlicí č. ZM 2/2012 ze dne 6.2.2012 s kupujícím panem Václavem Pecenem, IČ:
42247039, bytem Kostelec nad Orlicí, Na Lávkách 75.
c) usnesení z jednání RM č. 8/2012 ze dne 19.3.2012, bod č.1c), kterým schválila zřízení
věcného břemene dle článku 6. kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení práva
věcného břemene uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva města Kostelec nad
Orlicí č. ZM 2/2012 ze dne 6.2.2012 s kupujícím panem Josefem Morávkem, IČ:
10500685, bytem Kostelec nad Orlicí, Nerudova 1343.
d) usnesení z jednání RM č. 8/2012 ze dne 19.3.2012, bod č.1f), kterým schválila zřízení
věcného břemene dle článku 6. kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení práva
věcného břemene uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva města Kostelec nad
Orlicí č. ZM 2/2012 ze dne 6.2.2012 s kupujícím společností RENOVAK Kostelec nad
Orlicí s.r.o., IČ: 49814401, se sídlem Kostelec nad Orlicí, Komenského 1412.
5. pověřuje
a) odbor správy majetku města k uzavírání splátkových kalendářů na dluhy občanskoprávní
povahy, a to do výše 10.000 Kč s příslušenstvím a maximální dobu rozložení splátek na
12 měsíců.
b) odbor správy majetku města vypsáním nového zadávacího řízení na akci „Opravy a
údržba motorových vozidel“ a ukládá odboru v rámci zadávacího řízení oslovit také firmy
registrované v rámci zrušeného zadávacího řízení.
6. ruší
a) zadávací řízení na akci „Opravy a údržba motorových vozidel“.
7. odvolává
a) Ing. Karla Lepšíka z funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí ke dni
28.5.2012.
b) na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, paní Mgr. Janu Fryčovou
z funkce ředitelky Základní umělecké školy F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, ke
dni 31.07.2012.
c) na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, paní Blanku Miklovou z funkce
ředitelky Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, ke dni 31.07.2012.
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8. jmenuje
a) do funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí Ing. Miroslavu
Fiedlerovou, referentku odboru správy majetku města s účinností od 29.5.2012.
9. bere na vědomí
a) výpověď nájmu z nájemní smlouvy uzavřené dne 12.01.2010 se společností TPL Trading
CZ s.r.o., se sídlem Čechova 1100, 500 02 Hradec Králové na umístění reklamní tabule
na východní části plotu na pozemku parc. č. 2345/39 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí
(v areálu bývalých kasáren – autobazar), a to ke dni 04.05.2012. Nájem končí uplynutím
výpovědní doby, tj. k 31.08.2012.
b) informaci stavební komise ohledně budoucího fungování architekta města.
c) informaci, že k podpisu smlouvy o dílo ze strany firmy KVIS Pardubice a.s., se sídlem
Zelená Louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 na akci „Kostelec nad Orlicí
kanalizace Jelínkova ulice“ dojde až po vydání pravomocného stavebního povolení.
d) předloženou projektovou studii „Seniorské hřiště“.
e) zápis č. 4/2012 z jednání komise kultury ze dne 2.5.2012.
f)

zápis č. 11 z jednání kontrolního výboru ze dne 3.5.2012.

g) zápis č.56 z jednání Dozorčí rady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.
s r.o. ze dne 10.5.2012.
h) Zprávu o činnosti Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s.r.o. za rok 2011 až květen
2012 a doporučuje ji ZM k projednání.
10. doporučuje ZM
a) schválit podání žádosti na projekt v rámci operačního programu lidské zdroje a
zaměstnanost.
b) schválit bezúplatný převod pozemků parc.č. 2656/41 o výměře 41m2, parc.č. 2656/40 o
výměře 147m2, parc.č. 2656/44 o výměře 495m2 a parcely parc.č. 2652/18 o výměře
306m2 od Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., Přátelství 815/109, Uhříněves,
104 00 Praha do majetku města.
c) nesouhlasit s přistoupením na požadavek firmy S.A.B. Group s.r.o., se sídlem Hálkova
79, Kostelec nad Orlicí, týkajícího se vzájemného vyrovnání za zhodnocení areálu
bývalých kasáren.
d) nesouhlasit s investicí do inženýrských sítí v lokalitě SEVER v řádu cca 7.000.000 Kč.
e) nesouhlasit s prodejem rybníku parc.č. 1175/2 z důvodu možnosti získání budoucí
dotace na jeho revitalizaci a kanalizaci v obci Koryta a kat.ú. Kostelecká Lhota.
f)

schválit smlouvu na prodej pozemku parc.č. 1533/5 (zahrada) o výměře 96m2 v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí panu .
. za kupní cenu 9.600 Kč.

g) nesouhlasit s výstavbou komunikace a inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace,
plyn) na pozemcích města, pro účely novostavby RD na parcele parc.č. 2585/6 v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí.
h) souhlasit s vrácením částky 75.000 Kč paní .
., která byla
bezhotovostně připsána na účet hospodářské činnosti města dne 23.2.2012, a to
z důvodu, že platba městu nenáleží.
i)

souhlasit s vrácením uhrazeného nájemného za užívání bytu v č.p. 501 v ul. Havlíčkova,
Kostelec nad Orlicí za období od 4/2010 – 3/2012 ve výši 66.942 Kč paní ……………….,
a to z důvodu, že nebyl dohledán právní titul k nakládání s nemovitostí č.p. 501 v ul.
Havlíčkova, Kostelec nad Orlicí.
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j)

zažádat o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení.

k) schválit darovací smlouvu o poskytnutí peněžního daru ve výši 75.000 Kč na podporu
financování projektu “Využití volného času mládeže” v Kostelci nad Orlicí od firmy
Federal-Mogul Friction Products a.s., se sídlem Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad
Orlicí.
l)

schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Gutha-Jarkovského Kostelec nad
Orlicí ze dne 20.10.2009.

Kostelec nad Orlicí 4.6.2012

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta města

Usnesení č. RM 13/2012 je anonymizováno.
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