USNESENÍ
č. RM 21/2012
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 20.8.2012
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí na základě předložené kalkulace na
dodané teplo za kotelny ul. Frošova, Jiráskovo nám., ul. k Tabulkám a ul. Rudé armády
k 30.6.2012 od Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s.r.o. vyúčtování mimořádných
záloh dle předložených faktur do 31.8.2012.
b) dodatek č. 4 ke smlouvě na zajištění sběru, svozu a využití vytříděných odpadů
z komunálního odpadu v rozsahu papír, plasty vč. nápojových kartonů a sklo ze dne 26.
4. 2010 se společností Marius Pedersen a.s., se sídlem 500 09 Hradec Králové,
Průběžná 1940/3 s platností a účinností od 1.9.2012.
c) nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor o celkové podlahové ploše 32,95m2
v budově čp. 530, parcely parc.č. 402 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí se společností
HASCOM OK, s.r.o., se sídlem Příkopy 530, 517 41 Kostelec nad Orlicí na dobu určitou
s účinností od 2.9.2012 do 1.9.2013 za měsíční nájemné ve výši 5.000 Kč + DPH
v zákonem stanovené výši. Paušální úhrada za energie činí 1.000 Kč + DPH v zákonem
stanovené výši měsíčně.
d) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 5/1453 v ul. K Tabulkám 1453, Kostelec nad Orlicí
s paní .
. ke dni 31.8.2012.
e) přidělení bytu č. 5/1453 v ul. K Tabulkám 1453 v Kostelci nad Orlicí paní ……………...
na dobu určitou 2 let s účinností od 1.9.2012 za předpokladu, že splňuje pravidla
příslušného dotačního programu.
f)

dohodu o ukončení nájmu bytu č. 1/1453 v ul. K Tabulkám 1453, Kostelec nad Orlicí
s paní .
. ke dni 31.8.2012.

g) pořadník na obsazení bytu č. 1/1453 (o velikosti 1+kk a rozloze 37,80 m2) v čp. 1453 v ul.
K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí dle návrhu Komise pro hospodaření s byty.
h) uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2346 o výměře 104 m2
v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí, lokalita Grunda s paní .
. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s účinností od 1.10.2012 za roční nájemné ve výši
4 Kč/m2.
i)

vzor nájemní smlouvy na pronájem parkovacích míst pro vozidla a kamiony v areálu
bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí.

j)

vzor parkovací karty pro parkování kamionů a vozidel v areálu „Středisko regionálního
rozvoje – kasárna“ v Kostelci nad Orlicí.

k) uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 12.7.2012 na pronájem části pozemku
parc.č. 2345/40 - ostatní plocha v areálu bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí s panem
Jiřím Myšákem, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 89, kterým se
rozšiřuje předmět nájmu a navyšuje měsíční nájemné na částku 675 Kč + DPH
v zákonem stanovené výši s účinností od 1.9.2012.
l)

nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 2345/40 - ostatní plocha v areálu
bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí o výměře 94,5 m2 s firmou NELATRANS s.r.o., se
sídlem Ledská 6, 517 41 Hřibiny-Ledská na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců
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s účinností od 1.9.2012 za měsíční nájemné ve výši 600 Kč + DPH v zákonem stanovené
výši za 1 parkovací místo.
m) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu
s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách v platném znění
„Částečná rekonstrukce místní komunikace Na Pekajně“ dle stanoveného pořadí: 1.
Dušan Kučera, B. Němcové 480, 517 54 Vamberk, IČ: 45548293 s nabídkovou cenou
111.196,65 Kč bez DPH, 2. MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
IČ: 25297899 s nabídkovou cenou 147.502,50 Kč bez DPH.
n) uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Částečná rekonstrukce místní komunikace
Na Pekajně“ s firmou Dušan Kučera, se sídlem B. Němcové 480, 517 54 Vamberk, IČ:
45548293.
o) uzavření smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kW
(NN) číslo: 12_SOP_01_4120820046 se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 02.
p) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu
s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách v platném znění
„Oprava místních komunikací v Kostelci nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí: 1. REAL
speciální silniční práce s.r.o., se sídlem 538 21 Slatiňany, Vítězství 653, IČ: 64827135
s nabídkovou cenou 3.050 Kč za 1 tunu, 2. KAT stavební a.s., se sídlem 618 00 Brno,
Vinohradská 1113/78, IČ: 29282101 s nabídkovou cenou 3.300 Kč za 1 tunu, 3. KSB
silniční práce spol. s r.o., se sídlem 580 02 Pardubice, Jahnova 8, IČ: 28826761
s nabídkovou cenou 3.410 Kč za 1 tunu.
q) uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací v Kostelci
nad Orlicí“ s firmou REAL speciální silniční práce s.r.o., se sídlem 538 21 Slatiňany,
Vítězství 653, IČ: 64827135.
r) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu
s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění:
„Stavební úpravy v čp. 1003 – Hájovna v Kostelci nad Orlicí“ dle stanového pořadí: 1.
Jaroslav Vorlický, se sídlem 517 42 Doudleby nad Orlicí, Vyhnánov 62, IČ: 67466231
s nabídkovou cenou 339.066 Kč bez DPH, 2. STAKVO s.r.o., se sídlem 530 02
Pardubice – Staré Město, Zámecká 18, IČ:2747222 s nabídkovou cenou 415.205 Kč bez
DPH.
s) vzor kupní smlouvy k veřejné zakázce „Dodávka hydraulického vyprošťovacího zařízení“.
t)

výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu
s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách v platném znění
„Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí: 1. STAKVO s.r.o., se
sídlem 530 02 Pardubice, Zámecká 18, IČ: 27472221 s nabídkovou cenou 699.000 Kč
bez DPH, 2. MADOS MT s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51, IČ:
25297899 s nabídkovou cenou 988.441,50 Kč bez DPH.

u) uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí“
s firmou STAKVO s.r.o., se sídlem 530 02 Pardubice, Zámecká 18, IČ: 27472221.
v) výsledek hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku v souladu s ustanovením §
6 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách v platném znění „Zřízení kotelny na
štěpku a zajištění dodávek tepla a teplé vody pro domy s pečovatelskou službou čp.
1414 a 763 a dům čp. 357 – opakovaná“: 1. EKOENERGY MORAVIA s.r.o., se sídlem
696 03 Dubňany, Vítězství 410, IČ: 29285780 s garantovanou výší úspory 15% a
nabídnutou výší nájemného 6.000 Kč s DPH/rok, 2. VERNER a.s., se sídlem 549 41
Červený Kostelec Sokolská 321, IČ: 25287524 s garantovanou výší úspory 15% a
nabídnutou výší nájemného 1 Kč s DPH/rok.
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w) uzavření smlouvy o zajištění dodávek tepla a teplé vody pro domy s pečovatelskou
službou čp. 1414 a čp. 763 a dům čp. 357 v Kostelci nad Orlicí s vítězem zadávacího
řízení „Zřízení kotelny na štěpku a zajištění dodávek tepla a teplé vody pro domy
s pečovatelskou službou čp. 1414 a 763 a dům čp. 357 – opakovaná“ s firmou
EKOENERGY MORAVIA s.r.o., se sídlem 696 03 Dubňany, Vítězství 410, IČ: 29285780.
x) výsledek hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku v souladu s ustanovením §
6 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“: 1. PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o., se sídlem 530 09 Pardubice,
Ohrazenická 281 s nabídkovou cenou 2.788.262 Kč bez DPH, 2. S.V.A. spol. s r.o., se
sídlem 148 00 Praha, Pramení č. 3 s nabídkovou cenou 2.999.000 Kč bez DPH.
y) uzavření smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení „Snížení energetické náročnosti MŠ
Krupkova v Kostelci nad Orlicí – Instalace plynových tepelných čerpadel a solární
soustavy“ s firmou PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o., se sídlem 530 09 Pardubice,
Ohrazenická 281, IČ: 27546268.
z) smlouvu o dílo na realizaci dvou informačních panelů pro měření rychlosti vozidel v obci
a kat.ú. Kostelecká Lhota s firmou EMPESORT s.r.o., se sídlem 757 01 Valašské
Meziříčí, Železničního vojska 1472, IČ: 62362569. Cena díla 84.733 Kč bez DPH.
aa) uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o podlahové ploše 57,20m2 v 1. NP
budovy č.p. 530 Příkopy, Kostelec nad Orlicí s Občanským sdružením Romodrom, se
sídlem Praha 1, Mezibranská 1684/3, na dobu určitou do 29.09.2012 s účinností od
01.09.2012 za měsíční paušální úhradu za služby spojené s užíváním ve výši 2.000 Kč
včetně DPH.
bb) uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě č. 12_SOBS01_4120826152 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 02.
cc) částku 250.000 Kč jako minimální výši podání pro e-aukci na prodej pozemku
parc.č.1383 o výměře 179m2, pozemku parc.č. 1384 o výměře 535m2, pozemku parc.č.
1385 o výměře 149m2 a pozemku parc.č.1381/38 o výměře 390m2 v obci a kat.ú.
Kostelec nad Orlicí.
dd) uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320050024109 se společností
VČP Net, s.r.o., se sídlem 500 04 Hradec Králové, Pražská třída 48.
ee) změnu výše částky stravenek pro zaměstnance MÚ Kostelec nad Orlicí, kdy od 1.1.2013
budou poskytovány stravenky v hodnotě 70 Kč s 50% podílem zaměstnavatele.
ff) uzavření smlouvy o dodání uměleckého pořadu s Filharmonií Hradec Králové o.p.s., 500
03 Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777 na akci Hudební festival F. I. A. Tůmy.
gg) vypsání výzvy k podání nabídky na zakázku s názvem „Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého na sloupu v Kostelci nad Orlicí, Rudé armády“ a souhlasí s vyhlášením
zjednodušeného poptávkového řízení.
hh) zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí Mateřské školy Krupkova, Kostelec nad Orlicí
v rejstříku škol a školských zařízení na 79 dětí.
ii) smlouvu č. 120110 o poskytování telekomunikačních služeb s firmou COMA s.r.o., se
sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, IČ 47471557.
jj) smlouvu č. 20121596 o poskytování služeb v oblasti přenosu dat s firmou COMA s.r.o.,
se sídlem Masarykova 8, 572 01 Polička, IČ 47471557.
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2. souhlasí
a) se zveřejněním záměru obce o výpůjčce pozemků parc.č. 2574 o výměře 1.221 m 2,
parc.č. 2565/2 o výměře 390 m2 a parc. č. 2576/3 o výměře 2.538 m2, to vše v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí v lokalitě U Lhotského potoka.
b) se zveřejněním záměru na prodej pozemku (dle GP č. 335-48/2012) parcely parc.č.
977/35 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 34m2 v kat.ú. Kostelecká Lhota.
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 bezplatným využitím části chodníku cca 1m2 na Palackého náměstí u lékárny na akci
„Neprodejní zdravotně osvětová akce pro seniory – nositele zubních náhrad“ na jeden
den v měsíci září od 8:00 do cca 17:00 hodin pro společnost T.C.B. – CZ s.r.o., se sídlem
160 00 Praha 6, Zelená 17.
e) s opravou kanalizačních přípojek v ul. Jelínkova, Kostelec nad Orlicí.
f)

s vyvěšením záměru obce na výpůjčku nebytových prostor o podlahové ploše 57,20m2
v 1. NP budovy č.p. 530 Příkopy, v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.

g) s dohodou o ukončení mandátní smlouvy uzavřené dne 21.3.2012 se společností
Centrum evropského projektování a.s., se sídlem 500 03 Hradec Králové, Soukenická
54.
h) s bezplatným využitím části plochy Palackého náměstí či jiného veřejného prostranství
na pozemku ve vlastnictví města volebními stranami pro uspořádání shromáždění
k představení kandidátů pro volby do zastupitelstva kraje, které se budou konat 12. a
13.10.2012.
i)

s proplacením částky 16.083 Kč společnosti AUDIS BUS s.r.o., se sídlem Rychnov nad
Kněžnou, Soukenická 242 za zajištění posilové nepravidelné autobusové dopravy do MŠ
Chleny za období duben - červen 2012.

j)

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009
Sb., o základních registrech s Obcí Hřibiny - Ledská, Hřibiny 11, 517 41 Kostelec nad
Orlicí.

k) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009
Sb., o základních registrech s Obcí Svídnice, Svídnice 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
l)

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009
Sb., o základních registrech s Obcí Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

m) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009
Sb., o základních registrech s Obcí Čestice, Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
n) s programy na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění, na pečovatelskou službu v částce 153.000 Kč a
Domovinku – centrum denních služeb v částce 25.000 Kč na rok 2012.
3. nesouhlasí
a) s nabídkou společnosti Regionální televize CZ s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1,
Navrátilova 666/7 ohledně propagace města na českém satelitním programu regionální
televize.
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4. pověřuje
a) odbor správy majetku města k opakovanému vypsání podlimitní veřejné zakázky
„Vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 985 v Kostelci nad Orlicí“ a
zaslání výzvy k podání nabídky a splnění kvalifikace těmto 5 společnostem:
1.
2.
3.
4.
2.

EcoEG s.r.o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 25215868
M-TECH SOLAR s.r.o., Průmyslová 526, 530 03 Pardubice, IČ: 27517462
TERSYS s.r.o., Sokolská 354, 517 71 České Meziříčí, IČ: 27556174
VR OZE systems s.r.o., Tršice 54, 783 57, IČ: 27841936
SUNNY POWER s.r.o., Svatoborská 364, 697 01 Kyjov, IČ: 29194687.

b) odbor správy majetku města k opakovanému vypsání veřejné zakázky „Dodávka
hydraulického vyprošťovacího zařízení“ s tím, že dojde ke změně váhy kritérií, která bude
80% pro cenu a 20% pro technickou úroveň dodávky. Výzva k podání nabídek a splnění
kvalifikace bude zaslána společnostem, které podali nabídku ve zrušeném zadávacím
řízení.
c) vedením ekonomického odboru pro případ odchodu Ing. J. Petrové na mateřskou
dovolenou (popř. již nástupem na rizikové těhotenství), a to od data uvedené skutečnosti
do konce rodičovské dovolené zaměstnankyně Ing. Miroslavu Fiedlerovou.
5. bere na vědomí
a) zprávu o plnění rozpočtu města k 30.6.2012 a doporučuje k projednání na ZM.
b) zápis č. 5/2012 z jednání komise kultury ze dne 13.8.2012.
6. jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi k posouzení zakázky při výběru
restaurátora na akci „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na sloupu v Kostelci
nad Orlicí, Rudé armády“ ve složení: Ing. Luboš Lerch, Lenka Faltysová a Tomáš Dolek.
7. deleguje
a) člena rady města Ing. Tomáše Langra jako kandidáta na člena do výboru Honebního
společenstva Kostelec nad Orlicí, který se bude volit na valné hromadě Honebního
společenstva Kostelec nad Orlicí dne 4.9.2012.
8. zplnomocňuje
a) Ing. Jiřího Bartoše k jednání jménem Města Kostelec nad Orlicí pro jednání na valné
hromadě Honebního společenstva Kostelec nad Orlicí, která proběhne dne 4.9.2012.
9. ruší
a) zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Vybudování fotovoltaické elektrárny na
střeše budovy čp. 985 v Kostelci nad Orlicí“ v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
b) zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka hydraulického
vyprošťovacího zařízení“.
10. vylučuje
a) nabídku pana Marcela Pospiecha ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku
„Snížení energetické náročnosti MŠ Krupkova v Kostelci nad Orlicí – Instalace plynových
tepelných čerpadel a solární soustavy“ v souladu s § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
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11. doporučuje ZM
a) souhlasit s přesunem prostředků v rámci kapitoly 40 (rozpočet odboru SMM) na rok 2012
ve výši 288.262 Kč bez DPH na investiční akci „Snížení energetické náročnosti MŠ
Krupkova v Kostelci nad Orlicí – Instalace plynových tepelných čerpadel a solární
soustavy“ za účelem dofinancování této akce.
b) schválit zařazení změny do územního plánu města, a to pozemku parc.č. 2350/6 v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí za účelem stavby místní obslužné komunikace, která bude
projednána se všemi předchozími žádostmi.
c) souhlasit s prodejem pozemku parc.č. 233/2 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 47m2
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí paní .
, za dohodnutou kupní cenu 5.000
Kč.
d) schválit kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 233/2 (ostatní plocha, zeleň) o výměře
47m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí paní .
., za dohodnutou kupní cenu
5.000 Kč.
e) souhlasit s prodejem pozemku (dle GP č. 327-8/2012) parc.č. 977/33 (ostatní plocha) o
výměře 32m2 v kat.ú. Kostelecká Lhota panu .
., za dohodnutou kupní
cenu 3.200 Kč.
f)

schválit kupní smlouvu na prodej pozemku (dle GP č. 327-8/2012) parc.č 977/33 (ostatní
plocha) o výměře 32m2 v kat.ú. Kostelecká Lhota panu .
., za
dohodnutou kupní cenu 3.200 Kč.

g) souhlasit s prodejem pozemku (dle GP č. 327-8/2012) parc.č 977/34 (ostatní plocha) o
výměře 20m2 v kat.ú. Kostelecká Lhota panu .
., za dohodnutou kupní
cenu 2.000 Kč.
h) schválit kupní smlouvu na prodej pozemku (dle GP č. 327-8/2012) parc.č 977/34 (ostatní
plocha) o výměře 20m2 v kat.ú. Kostelecká Lhota panu .
., za
dohodnutou kupní cenu 2.000 Kč.
i)

souhlasit s prodejem pozemku (dle GP č. 2150-5/2012) parc.č 3005/14 (ostatní plocha) o
výměře 74m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí panu .
., za dohodnutou
kupní cenu 7.400 Kč.

j)

schválit kupní smlouvu na prodej pozemku (dle GP č. 2150-5/2012) parc.č 3005/14
(ostatní plocha) o výměře 74m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí panu .
.,
za dohodnutou kupní cenu 7.400 Kč.

k) schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku, kterou se převádí stavba
přístupové štěrkové komunikace na pozemku parc.č. 2643/2, parc.č 1727/1 a parc.č.
3820/24 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí, vodovodu (90 PVC od šachty V1 až po
šachtu V7) a kanalizační stoky B do majetku města.
l)

schválit úpravu rozpočtu města na rok 2012 č. 2 následovně:
Úprava rozpočtu č. 2 - DUBEN 2012
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 1,148 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 0,270 mil. Kč.
Rozpočtová změna představuje snížení schodku rozpočtu o 0,878 mil. Kč.

m) schválit úpravu rozpočtu města na rok 2012 č. 3 následovně:
Úprava rozpočtu č. 3 - KVĚTEN 2012
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 0,163 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 0,477 mil. Kč.
Rozpočtová změna představuje zvýšení schodku rozpočtu o 0,314 mil. Kč.
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n) schválit úpravu rozpočtu města na rok 2012 č. 4 následovně:
Úprava rozpočtu č. 4 - ČERVEN 2012
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 2,058 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 1,625 mil. Kč.
Rozpočtová změna představuje snížení schodku rozpočtu o 0,433 mil. Kč.
o) schválit úpravu rozpočtu města na rok 2012 č. 5 následovně:
Úprava rozpočtu č. 5 - ČERVENEC 2012
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 0,645 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 0,645 mil. Kč.
Rozpočtová změna nemá vliv na saldo rozpočtu.
p) zachovat pro rok 2013 místní koeficient pro daň z nemovitostí ve výši 2 a ponechat
v účinnosti obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010.
12. nedoporučuje ZM
a) schválit prodej zemědělských pozemků parc.č. 1956/50, 2402/7, 2402/8, 2669/14,
2669/15, 2674/10, 2705/25, 2705/39, 2705/40, 3064, 3086/5 o celkové výměře 7,3698
ha, to vše v kat.ú. Kostelec nad Orlicí Zemědělskému družstvu Mostek, se sídlem 565 01
Choceň.
b) souhlasit s prominutím poplatku z prodlení ve výši 24.955 Kč paní .

..

Kostelec nad Orlicí, 27.8.2012

Ing. Luboš Lerch
místostarosta města

Bc. Jan Šlaj
radní

Usnesení č. RM 21/2012 je anonymizováno.

7

