USNESENÍ
č. RM 16/2012
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 25.6.2012
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) smlouvu o zajištění školního stravování, dodatek č.1 smlouvy o zajištění školního
stravování a smlouvu o nájmu nebytových prostor včetně všech příloh se společností
SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o., se sídlem U Pergamenky
1145/2, Praha 7.
b) pojistnou smlouvu s Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha
2, IČ: 61859869 na připojištění výstavy ilustrací Františka Skály v Městské knihovně
Kostelec nad Orlicí v termínu od 28.06.2012 do 31.10.2012.
c) smlouvu o připojení k distribuční soustavě č.: 320050023594 s VČP Net, s.r.o., se sídlem
500 04 Hradec Králové, Pražská třída 48.
d) zrušení zadávacího řízení na akci - „Snížení energetické náročnosti MŠ Krupkova v
Kostelci nad Orlicí – Instalace plynových tepelných čerpadel a solární soustavy, zateplení
objektu“ část A.
e) vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou jako zakázka
podlimitní zjednodušená na stavební práce dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění „Snížení energetické náročnosti MŠ Krupkova v Kostelci nad
Orlicí – Instalace plynových tepelných čerpadel a solární soustavy, zateplení objektu“ část A, kde budou poptány následující firmy:
ERMONT spol. s r.o., Tyršova 781, 539 01 Hlinsko, IČ: 62029771
REGULUS spol. s r.o., Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4, IČ: 45317020
VODA-PLYN-TOPENÍ HOLICE s.r.o., Vysokomýtská 333, 534 01 Holice, IČ: 27524833
Miloš Vlasák, Poběžovice u Holic 63, 534 01 Holice, IČ:65238559
M-tech, s.r.o., Průmyslová 526, 530 03 Pardubice, IČ: 60108550
Josef Malý, Horní Ředice 30, 533 75 Horní Ředice, IČ: 73600849
2. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 13/2012 ze dne 28.5.2012, bod 10d), kterým RM doporučila
ZM nesouhlasit s investicí do inženýrských sítí v lokalitě SEVER v řádu cca 7.000.000
Kč.
3. pověřuje
a) odbor životního prostředí, aby provedl kontrolu u právnických osob ohledně ukládání
jejich komunálního odpadu do městských kontejnerů vč. uzavření smluvního vztahu
s likvidující firmou. Kontrola bude provedena do 30.9.2012 v centru města, do
31.12.2012 v ostatních částech Kostelce nad Orlicí.
4. bere na vědomí
a) Závěrečný účet města Kostelce nad Orlicí za rok 2011 a doporučuje ho ZM k projednání.
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b) žádost Mgr. Jaroslava Brandejse o odvolání plné moci při zastupování Města Kostelec
nad Orlicí ve věcech honebních pozemků města ze dne 23.04.2012
5. ruší
a) zadávací řízení na akci: „Opravy a údržba motorových vozidel - opakovaná“.
6. odvolává
a) plnou moc udělenou dne 23.04.2012 Mgr. Jaroslavu Brandejsovi ve věci honebních
pozemků Města Kostelec nad Orlicí.
7. zplnomocňuje
a) Ing. Jiřího Bartoše k jednání jménem Města Kostelec nad Orlicí ohledně honebních
pozemků Města Kostelec nad Orlicí, a to ve vztahu k Honebnímu společenstvu Kostelec
nad Orlicí, státnímu orgánu myslivosti a ostatním zúčastněným osobám
8. doporučuje ZM
a) souhlasit s prominutím poplatku z prodlení ve výši 29.836 Kč panu …………………...

Kostelec nad Orlicí 28.6.2012

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta města

Usnesení č. RM 16/2012 je anonymizováno
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