USNESENÍ
č. RM 29/2012
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 5.11. 2012
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dodatek č.1 smlouvy o dílo na akci „Oprava opěrné zdi a souvisejících ploch – Kostelec
nad Orlicí – III. – IV.etapa“ s firmou SaM silnice a mosty a.s., se sídlem 470 01 Česká
Lípa, Máchova 1129/6, kterým se prodlužuje doba plnění do 30.4.2013.
b) nájemní smlouvu na pronájem objektu bez čp. umístěného na pozemku parc.č. 2345/24
o výměře 539 m2 včetně pozemku, budovy čp. 1457 umístěné na pozemku parc.č.
2345/17 o výměře 2.131 m2 včetně pozemku a dále část pozemku parc.č. 2345/40 –
ostatní plocha o výměře 614 m2, to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí (v areálu
bývalých kasáren), včetně plynové kotelny se společností Renovak Kostelec nad Orlicí
s.r.o., se sídlem Komenského 1412, Kostelec nad Orlicí.
2. souhlasí
a) s prodloužením smlouvy o nájmu části pozemků parc. č. 84 – ostatní plocha, zeleň o
výměře 11,7 m2 a části parcely parc. č. 111/3 – ostatní plocha, komunikace o výměře 4,3
m2, to vše na Jiráskově náměstí v Kostelci nad Orlicí za účelem umístění (ponechání)
prodejního stánku paní Aleně Dobiáškové, s místem podnikání Salmova 1743, 678 01
Blansko za podmínky, že prodejní stánek musí být zprovozněn nejdéle do 30.4.2013.
b) s finančním vyrovnáním s Městem Opočno, kdy Město Kostelec nad Orlicí uhradí ve věci
dědického řízení po panu .
. částku 5.031 Kč na základě Usnesení
Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, č.j. 14D 393/2012-56.
3. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 26/2012 ze dne 15.10.2012, bod č. 3a), kterým nesouhlasila
s prodloužením nájmu části pozemků parc. č. 84 – ostatní plocha, zeleň o výměře 11,7
m2 a části parcely parc. č. 111/3 – ostatní plocha, komunikace o výměře 4,3 m2, to vše na
Jiráskově náměstí v Kostelci nad Orlicí za účelem umístění (ponechání) prodejního
stánku paní Aleně Dobiáškové, s místem podnikání Salmova 1743, 678 01 Blansko.
Vyklizený pozemek bude předán ke dni ukončení nájemní smlouvy, tj. ke dni 31.10.2012
zpět městu.
4. doporučuje ZM
a) souhlasit se směnou části pozemku parc.č. 2346 pro plánovanou stavbu nových garáží
pro majitele v budoucnu demolovaných garáží na pozemcích parc.č. 2348/3, parc.č.
2348/4, parc.č. 2348/5, parc.č. 2348/6, parc.č. 2348/7 a parc.č. 2348/8 v kat.ú. Kostelec
nad Orlicí z důvodu plánované přeložky komunikace III/3161 ve stejném poměru.
b) souhlasit s přijetím účelové investiční dotace na projekt „Výměna topného média MŠ
Mánesova č. p. 987 v Kostelci nad Orlicí“ v celkové předpokládané výši 482.944,50 Kč
od Ministerstva životního prostředí, se sídlem 100 10 Praha 10, Vršovická 1442/65.
c) souhlasit s přijetím úvěru Dobrovolným svazkem obcí Orlice od ČSOB, a.s. ve výši
12mil.Kč, se splatností jeden rok ode dne podepsání příslušné smlouvy o úvěru,
určeného na dokončení výstavby cyklostezky a s jeho zajištěním poskytnutým formou
vystavení zajišťovací blankosměnky avalované obcemi Kostelec nad Orlicí, Častolovice a
Čestice.
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d) souhlasit s avalem zajišťovací blankosměnky vystavené Dobrovolným svazkem obcí
Orlice a avalované obcemi Kostelec nad Orlicí, Častolovice a Čestice za účelem zajištění
pohledávek ČSOB, a.s. plynoucích ze smlouvy o úvěru, s výší úvěrového limitu
12mil.Kč, se splatností jeden rok ode dne uzavření úvěrové smlouvy, poskytovaného
ČSOB, a.s. Dobrovolnému svazku obcí Orlice na dokončení výstavby cyklostezky.
e) souhlasit se vzájemným finančním vyrovnáním se společností Federal-Mogul Friction
Products a.s., Jirchářská 233, Kostelec nad Orlicí v intencích nájemní smlouvy ze dne
24.8.2004.

Kostelec nad Orlicí 9.11.2012

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta města

Usnesení č. RM 29/2012 je anonymizováno.
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