USNESENÍ
č. RM 15/2012
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 14.6.2012
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) výsledky hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku dle Zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění „Zajištění školního stravování pro mateřské
školky, základní školu a obchodní akademii Kostelec nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí:
1. SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o., se sídlem U Pergamenky
1145/12, 170 00 Praha 7, IČ: 25607341 – nabídková cena 126.000 Kč (měsíční režijní
náklady města), výše nájemného 228.000 Kč bez DPH ročně, 2. Sodexo s.r.o., se sídlem
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 – Nusle, IČ: 44569165 – nabídková cena 201.314 Kč
(měsíční režijní náklady města), výše nájemného 168.000 Kč bez DPH ročně, 3. ADEVA
zařízení školního stravování s.r.o., se sídlem Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČ: 42883920 – nabídková cena 150.000 Kč (měsíční režijní náklady města), výše
nájemného 80.000 Kč bez DPH ročně.
b) uzavřít smlouvu o zajištění školního stravování a smlouvu o nájmu nebytových prostor
včetně všech příloh s vítězem veřejné zakázky, a to společností SCOLAREST – zařízení
školního stravování spol. s r.o., se sídlem U Pergamenky 1145/2, Praha 7, IČ: 25607341,
a to za předpokladu, že nebudou podány námitky dle § 110 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
c) výpověď smluv o zajištění školního stravování a smlouvy o pronájmu nebytových prostor,
které byly uzavřeny se společností ADEVA zařízení školního stravování s.r.o., se sídlem
Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 42883920.
d) výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle Zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění „Výměna topného média MŠ
Mánesova č.p. 987 v Kostelci nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí: 1. EVČ s.r.o., se
sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, IČ:13582275 – nabídková cena
695.587 Kč s DPH, 2. ESPO Týniště s.r.o., se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad
Orlicí, IČ: 25286811 – nabídková cena 899.688 Kč s DPH, 3. MERETA Kostelec s.r.o.,
se sídlem Na Lávkách 75, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 26007401 – nabídková cena
993.763,50Kč s DPH.
e) smlouvu o dílo na akci „Výměna topného média MŠ Mánesova č.p. 987 v Kostelci nad
Orlicí“ s vybranou firmou EVČ s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02
Pardubice, IČ: 13582275.
f)

pracovní náplň práce správce Stadionu mládeže v Kostelci nad Orlicí dle přílohy.

g) smlouvu o právu provést stavbu prodejny a skladu s paní Ivou Adámkovou, s místem
podnikání 517 41 Kostelec nad Orlicí, Proškova 1375.
h) členy komise pro otevírání obálek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
akci „Snížení energetické náročnosti MŠ Krupkova v Kostelci nad Orlicí – Instalace
plynových tepelných čerpadel a solární soustavy, zateplení objektu“ v tomto složení: Ing.
Martin Vydra (náhradník Ing. Libor Novák), Ing. Radovan Ekrt (náhradník Tereza
Majerníčková), JUDr. Jana Blezzardová (náhradník Mgr. Jaroslav Brandejs), Eva
Fabiánková (náhradník Ing. Miroslava Fiedlerová), Ing. Luboš Lerch (náhradník Jiří
Karlíček).
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2. souhlasí
a) s vyvěšením záměru na pronájem prostor části bývalé kotelny U Váhy parcela parc.č.
751/2 (stavba technického vybavení) o výměře 53m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
b) s případným dofinancováním nové aplikace CRV (centrální registr vozidel), pokud toto
nepokryje poskytnutá dotace.
c) s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení el. kabelu
v pozemcích města na parcelách parc.č. 2720/94, parc.č. 2720/92, parc.č. 2720/91 a
parc.č. 2720/93 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4,
Teplická 874/8. Jednorázová cena za zřízení věcného břemene činí 6.191 Kč.
d) s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení el. kabelu
v pozemcích města na parcele parc. č. 1962 a parc.č. 1957/2 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí
s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8. Jednorázová cena za zřízení
věcného břemene činí 2.172 Kč.
e) s udělením mimořádného finančního daru místostarostovi Ing. Lerchovi ve výši 20.000 Kč
za jeho opatření vedoucí k úsporám výdajů městského úřadu v roce 2012 a v letech
dalších v oblasti shromažďování odpadů a bytové agendy.
f)

s bezplatným zapůjčením 20 ks laviček Sdružení občanů Skály na společensko-kulturní
akci „Oslavy 100 let školy na Skále“.

3. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 13/2012 ze dne 28.5.2012, bod 10/b, kterým RM doporučila
ZM souhlasit s bezúplatným převodem 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.
4. bere na vědomí
a) předloženou zprávu vedoucí ÚPSÚ paní Jany Šabatkové, ohledně stavby rodinného
domu na parcele parc.č. 2720/88 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
b) zprávu o přechodu registru vozidel na novou aplikaci CRV (centrální registr vozidel).
5. doporučuje ZM
a) schválit prodej pozemků parc.č. 1383 (ostatní plocha) o výměře 179m2, parc.č. 1384
(zahrada) o výměře 535m2, parc.č. 1385 (trvalý travní porost) o výměře 149m2 a GP č.
2123-154/2011 nově vytvořenou parcelu parc.č 1381/38 (ostatní plocha) o výměře
390m2, vše v kat.ú. Kostelec nad Orlicí formou e-aukce.
b) souhlasit s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 2656/41 o výměře 45m2, 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.
Kostelec nad Orlicí 20. 6.2012

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta města
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