USNESENÍ
č. RM 30/2012
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 12.11.2012
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dodatek č.1 smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí“ s firmou
STAKVO s.r.o., se sídlem 530 02 Pardubice, Zámecká 18, kterým se prodlužuje doba
plnění do 30.11.2012.
b) smlouvu o spolupráci a reklamě s firmou Josef Hlaváček – TTV, se sídlem 517 43
Potštejn, Záměl 136.
c) smlouvu o spolupráci a reklamě s firmou Solar Rentiers cz s.r.o., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 1205.
d) darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč s DPH na zajištění
novoročního ohňostroje dne 1.1.2013 od firmy Josef Kopecký, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, K Tabulkám 1431.
2. souhlasí
a) se zařazením opravy chodníku v ulici Erbenova, Kostelec nad Orlicí do rozpočtu města
na rok 2013.
b) se zařazením opravy chodníku v ulici Žofínská, Kostelec nad Orlicí do rozpočtu města na
rok 2013.
c) s vyvěšením záměru obce na pronájem části objektu bez čp. technická vybavenost na
pozemku parc.č. 1928/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2 (plynová kotelna
„Solnická“) včetně rozvodných kanálů tepla, to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
Pronájem od 1.1.2013 za roční nájemné ve výši 40 Kč + DPH v zákonem stanovené výši.
d) s vyvěšením záměru obce na pronájem objektu bez čp./če technická vybavenost na
pozemku parc. č. 1238/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměru 614 m2 (plynová
kotelna „Jirchářská“) v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí. Pronájem od 1.1.2013 za roční
nájemné ve výši 40 Kč + DPH v zákonem stanovené výši.
e) s vyvěšením záměru obce na pronájem části objektu bez čp. občanská vybavenost na
pozemku parc. č. 751/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2 (plynová kotelna
„U Váhy“) včetně rozvodných kanálů tepla, to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
Pronájem od 1.1.2013 za roční nájemné ve výši 40 Kč + DPH v zákonem stanovené výši.
f)

se záštitou města Kostelce nad Orlicí kulturní akce „Bubnuje celé město“.

g) s použitím znaku města Kostelce nad Orlicí Sdruženým klubem Rabštejn, Kostelec nad
Orlicí, Palackého náměstí 36 na propagačních materiálech kulturní akce „Bubnuje celé
město“.
3. doporučuje ZM
a) souhlasit s přijetím účelové investiční dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti
MŠ Krupkova v Kostelci nad Orlicí“ v celkové předpokládané výši 3.256.716,60 Kč od
Ministerstva životního prostředí, se sídlem 100 10 Praha 10, Vršovická 1442/65.
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b) schválit bezplatný převod 2 předávacích stanic tepla SYMPATIK VZV 235 ÚT 97 TUV
včetně kompaktní elektrolytické úpravny vody KEUV-TV (výr. č. 2006-2938-267A-1/2006
a v.č. 2006-2935-2678/2006) na Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad
Kněžnou, se sídlem Pod Budínem 1221, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ke dni 1.1.2013.
Účetní zůstatková cena ke dni 31.12.2012 činí 378.551 Kč.
c) schválit smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky s Českou republikou –
Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 03 Hradec
Králové, nábřeží U Přívozu 122/4.
d) souhlasit s přijetím účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 ve výši 29.417 Kč od Královéhradeckého
kraje, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245.
e) schválit smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 ve výši 29.417 Kč č.
RR/2012/197-SDH/MV/3 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové,
Pivovarské náměstí 1245.

Kostelec nad Orlicí 14.11.2012

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta města
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