USNESENÍ
č. RM 32/2012
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 3.12.2012
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) smlouvu č. 11101883 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Snížení energetické
náročnosti MŠ Krupkova v Kostelci nad Orlicí“ se Státním fondem životního prostředí
České republiky, se sídlem 148 00 Praha 11, Kaplanova 1931/1.
b) výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby v souladu
s ustanovením § 6 dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění TDI a koordinátor BOZP na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení na stadionu
v Kostelci nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí: 1. CPH s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1,
Petrská 29, IČ:44264038.
c) smlouvu mandátní TDI a koordinátor BOZP na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení
na stadionu v Kostelci nad Orlicí“ s firmou CPH s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Petrská
29, IČ:44264038.
d) plnou moc k zajištění výkonu činnosti TDI a k výkonu činnosti koordinátora BOZP na akci
„Stavební úpravy sociálního zařízení na stadionu v Kostelci nad Orlicí“ pro firmu CPH
s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Petrská 29, IČ:44264038.
e) výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby v souladu
s ustanovením § 6 dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
„Novostavba šaten a průchodu v Základní škole Gutha - Jarkovského v Kostelci nad
Orlicí“, dle stanoveného pořadí: 1. Ing. arch. Jura Bečička, s místem podnikání 517 41
Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 261.
f)

smlouvu o dílo na akci „Novostavba šaten a průchodu v Základní škole Gutha Jarkovského v Kostelci nad Orlicí“ s firmou Ing. arch. Jura Bečička, s místem podnikání
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 261.

g) smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení plynovodní přípojky v pozemku města
parc.č. 2720/7 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí se společností VČP Net, s.r.o., Hradec
Králové, Pražská třída 485.
h) nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 2345/40 - ostatní plocha v areálu
bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí, parkovací místo č. P13 o rozloze 70 m2 s firmou
Instalatérství Vonásek s.r.o., se sídlem 130 00 Praha 3 – Žižkov, Kubelíkova 1224/42
s účinností od 4.12.2012.
i)

pořadník na přidělení bytu č. 1/1453 v ul. K Tabulkám 1453 v Kostelci nad Orlicí o
velikosti 1+kk o rozloze 38 m2 dle návrhu Komise pro hospodaření s byty.

j)

provedení stavebních oprav „Střediska osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou
čp. 763“ v Kostelci nad Orlicí dle přiložené cenové nabídky ze dne 19.11.2012. Oprava
bude hrazena z účtu Hospodářské činnosti města.

k) dodatek nájemní smlouvy č. 7346 na pronájem zemědělských pozemků ze dne 6.8.2009
uzavřené se Zemědělským družstvem vlastníků „Štědrá“ Tutleky, se sídlem Tutleky 10,
517 41 Kostelec nad Orlicí s účinností od podpisu dodatku.
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l)

dohodu o ukončení smlouvy o zásobování teplem objektů čp. 1205 a 1206 z kotelny
„Jirchářská“ v Kostelci nad Orlicí ze dne 4.8.1999 ve znění dodatku č. 1, 2 uzavřené se
společností PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o., se sídlem 326 00 Plzeň, Na Vápenicích
862/1 ke dni 31.12.2012 za předpokladu uzavření přímých smluv o zásobování teplem
s konečnými odběrateli.

m) dohodu o ukončení smlouvy o zásobování teplem objektů čp. 1189, 1190, 1191, 1192,
1193, 1194, 1195 a 1196 z kotelny „Váha“ v Kostelci nad Orlicí ze dne 3.2.1999 ve znění
dodatku č. 1, 2, 3, 4 uzavřené se společností PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o., se
sídlem 326 00 Plzeň, Na Vápenicích 862/1 ke dni 31.12.2012 za předpokladu uzavření
přímých smluv o zásobování teplem s konečnými odběrateli.
n) dohodu o ukončení smlouvy o zásobování teplem objektů čp. 1371, 1372, 1373, 1374,
1375, 1376, 1377, 1378, 1379 a 599 z kotelny „Solnická“ v Kostelci nad Orlicí ze dne
3.2.1999 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 uzavřené se společností PPT POTRUBNÍ
TECHNIKA s.r.o., se sídlem 326 00 Plzeň, Na Vápenicích 862/1 ke dni 31.12.2012 za
předpokladu uzavření přímých smluv o zásobování teplem s konečnými odběrateli.
o) nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v I. NP budovy bez čp/če - na parcele
parc.č. 751/1 - plynová kotelna „Váha“ (o výměře 93 m2) a rozvodných kanálů tepla se
společností PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o., se sídlem 326 00 Plzeň, Na Vápenicích
862/1 na dobu určitou dvou let s účinností od 1.1.2013.
p) nájemní smlouvu na pronájem budovy bez čp/če - na parcele parc.č. 1238/2 - plynová
kotelna „Jirchářská“ se společností PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o., se sídlem 326 00
Plzeň, Na Vápenicích 862/1 na dobu určitou pět let s účinností od 1.1.2013.
q) nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v I. NP budovy bez čp/če - na parcele
parc.č. 1928/13 - plynová kotelna „Solnická“ (o výměře 75 m2) se společností PPT
POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o., se sídlem 326 00 Plzeň, Na Vápenicích 862/1 na dobu
určitou pět let s účinností od 1.1.2013.
r) dodatek č. 1 smlouvy (deklarace vybudování vlastní domovní kotelny) ze dne 14.8.2012
uzavřené se Společenstvím bytových jednotek U Váhy čp. 1189 a 1190 Kostelec nad
Orlicí s účinností od podpisu dodatku.
s) dodatek č. 1 smlouvy (deklarace vybudování vlastní domovní kotelny) ze dne 9.8.2012
uzavřené se Společenstvím pro dům čp. 1191-1193 U Váhy, 517 41 Kostelec nad Orlicí
s účinností od podpisu dodatku.
t)

dodatek č. 1 smlouvy (deklarace vybudování vlastní domovní kotelny) ze dne 14.8.2012
uzavřené se Společenstvím pro dům čp. 1194-1196 U Váhy, 517 41 Kostelec nad Orlicí
s účinností od podpisu dodatku.

u) dohodu o ukončení smlouvy na dodávku tepelné energie č. 24/2008 ze dne 12.2.2008 ve
znění platných dodatků uzavřené se Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu
Jirchářská čp. 1205 a 1206, Kostelec nad Orlicí ke dni 31.12.2012.
v) dohodu o ukončení smlouvy na dodávku tepelné energie č. 22/2008 ze dne 12.2.2008 ve
znění platných dodatků uzavřené se Společenstvím vlastníků bytových jednotek U Váhy
čp. 1189 a 1190, Kostelec nad Orlicí ke dni 31.12.2012.
w) dohodu o ukončení smlouvy na dodávku tepelné energie č. 29/2009 ze dne 1.6.2009 ve
znění platných dodatků uzavřené se Společenstvím pro dům čp. 1191-1193 U Váhy, 517
41 Kostelec nad Orlicí ke dni 31.12.2012.
x) dohodu o ukončení smlouvy na dodávku tepelné energie č. 30/2009 ze dne 01.06.2009
ve znění platných dodatků uzavřené se Společenstvím pro dům čp. 1194-1196 U Váhy,
517 41 Kostelec nad Orlicí ke dni 31.12.2012.
y) dohodu o ukončení smlouvy na dodávku tepelné energie č. 26/2011 ze dne 7.1.2011
uzavřené se Společenstvím vlastníků bytových jednotek pro dům čp. 1371, 1372 a 1373,
Solnická ulice, Kostelec nad Orlicí ke dni 31.12.2012.
2

z) dohodu o ukončení smlouvy na dodávku tepelné energie č. 25/2010 ze dne 31.10.2010
ve znění dodatku č. 1 uzavřené se Společenstvím vlastníků bytových jednotek pro dům
čp. 1377, 1378 a 1379, ul. Proškova, Kostelec nad Orlicí ke dni 31.12.2012.
aa) dohodu o ukončení smlouvy na dodávku tepelné energie č. 23/2008 ze dne 25.3.2008
uzavřené se Stavebním bytovým družstvem Průkopník, Pod Budínem 1221, Rychnov
nad Kněžnou ke dni 31.12.2012.
bb) dohodu o ukončení mandátní smlouvy (zajištění provozu předávacích stanic) ze dne
1.2.2012 uzavřené se společností Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458 ke dni 31.12.2012.
cc) dohodu o ukončení mandátní smlouvy (provedení řádného vyúčtování dodávek tepla) ze
dne 10.1.2012 se společností Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem 517
41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1458 ke dni 31.12.2012.
dd) smlouvu o dílo s firmou ZOPOS Přestavlky a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Přestavlky 39 na zabezpečení prohrnování místních komunikací v zimním období 20122013 v lokalitách Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry.
ee) plán oprav bytového fondu na rok 2013.
ff) smlouvu o dílo na vybudování venkovního seniorského hřiště u DPS v Kostelci nad Orlicí
s firmou JOSLA Fitpark s.r.o., se sídlem 405 02 Děčín, Hviezdoslavova 81/12.
gg) odpisový plán na rok 2013 předložený Základní školou Gutha-Jarkovského Kostelec nad
Orlicí dle předlohy.
hh) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MV-25494-1/REG/2-2010 s Českou republikou –
Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 3, 17000 Praha 7, IČ 00007064.
ii) smlouvu o poskytnutí účelové ne«typ» dotace na kompenzaci úhrad souvisejících
s realizací projektu „Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem – Bědovice, průzkum
znečištění pesticidy a analýza rizik“ s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03
Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245.
jj) obchodní smlouvu na nákup stravenek, poukázek Ticket Compliments se společností
Edenred CZ s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Na Poříčí 1076/5.
kk) směrnici rady města o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od
1.1.2013.
ll) mandátní smlouvu na zajištění výkonu Krajského Programu obnovy venkova s RNDr.
Tomášem Kytlíkem, s místem podnikání 517 41 Kostelec nad Orlicí, Purkyňova 691.
mm) roční odměny pro členy Sboru pro občanské záležitosti Kostelec nad Orlicí za jejich
činnost v roce 2012 dle předloženého návrhu.
nn) darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na zajištění novoročního
ohňostroje dne 1.1.2013 od firmy DOSTAV s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Rudé armády 1513.
oo) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí, vyplacení odměny 15.000 Kč Ing.
Jaroslavu Kovaříčkovi z rozpočtu města v návaznosti na usnesení RM č. 31/2012 ze dne
19.11.2012.
2. souhlasí
a) s vyvěšením záměru obce na pronájem nebytových prostor (2 místnosti o celkové
podlahové ploše 38 m2) umístěných v suterénu budovy čp. 1205-1206 v ul. Jirchářská na
pozemcích parc.č. 1226/2 a parc.č. 1227/2 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
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b) s vyvěšením záměru obce na pronájem části pozemku parc.č. 111/3 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 16 m2 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí, lokalita Jiráskovo
náměstí.
c) s ukončením licence č. 320203690 na rozvod tepelné energie z kotelny „Solnická“ a
z kotelny „Váha“ ze dne 21.01.2003 pod č.j. P12230/2002/300 ke dni 31.12.2012.
d) s podáním žádostí o udělení výjimky pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod na odběrné místo – kotelna „Jirchářská“ (budova bez čp. na parcele
parc.č. 1238/2) a kotelna „Váha“ (budova bez čp. na parcele parc. č. 751/1) přímo se
společností PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o., se sídlem 326 00 Plzeň, Na Vápenicích
862/1 k datu 1.1.2013.
e) s vyvěšením záměru obce na prodej/pronájem budovy čp. 47 (bývalé základní školy)
umístěné na pozemku parc.č. 47/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2
včetně pozemku parc.č. 47/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a dále
přilehlého pozemku parc.č. 168/1 – zahrady o výměře 1.830 m2, to vše v obci a kat.ú.
Kostelecká Lhota.
f)

s dokončením opravy chodníků v ulici Chaloupkova a Erbenova a zařazením do rozpočtu
2013.

g) s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele studie na rekonstrukci Rabštejna.
h) s vyvěšením záměru obce na prodej parcely parc.č. 3980/8 - zahrada o výměře 163 m2
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
i)

s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu jistiny dluhu ve výši 11.988 Kč a
příslušenství s panem .
..

j)

s proplacením zálohy ve výši 80.000 Kč zhotoviteli akce „Demolice RD v ulici Frošova
čp.381“ panu Dušanu Kučerovi, se sídlem 517 54 Vamberk, B. Němcové 480.

k) se zakoupením 2ks odvlhčovačů do majetku města z hospodářské činnosti města.
l)

s odpisem pohledávek Města Kostelec nad Orlicí z titulu místních a správních poplatků
za zemřelými ve výši 8.247 Kč.

m) s vypsáním veřejné zakázky na pojištění majetku Města Kostelec nad Orlicí, na pojištění
hospodářských rizik a na havarijní pojištění vozidel Města Kostelec nad Orlicí poté, co
ekonomický odbor vypracuje zadávací podmínky pro výběr pojišťovny.
n) po předchozím projednání s výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní
umělecké školy F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí za rok 2011, kterým je zisk ve výši
259.768,50 Kč a schvaluje rozdělení zisku tímto způsobem: částku 37.235,26 Kč použít
na úhradu ztráty ZUŠ z minulých let, částku 182.533,24 Kč přidělit do rezervního fondu
ZUŠ a částku 40.000 Kč přidělit do fondu odměn ZUŠ.
o) s výší odměn ředitelů škol a školských zařízení Kostelec nad Orlicí dle předloženého
návrhu.
p) s výší osobního ohodnocení Mgr. Petry Hladké, ředitelky DDM dle přílohy s účinností od
1.1.2013.
q) s výší osobního ohodnocení Mgr. Jany Polnické, ředitelky ZUŠ F.I.Tůmy dle přílohy
s účinností od 1.1.2013.
r) s výší osobního ohodnocení Evy Myšákové, ředitelky MŠ Krupkova dle přílohy
s účinností od 1.1.2013.
s) s novým platovým výměrem Mgr. Petry Hladké, ředitelky DDM; Mgr. Jany Polnické,
ředitelky ZUŠ F.I.Tůmy a Evy Myšákové, ředitelky MŠ Krupkova s účinností od 1.1.2013.
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t)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby na akci pod
názvem: Rockový koncert, která se bude konat v restauraci Na Skále v Kostelci nad
Orlicí ve dnech 15.12.2012 – 16.12.2012 v čase od 21:00 hodin do 02:00 hodin.

u) s žádostí ze dne 28.11.2012 Obchodní akademie T.G.Masaryka, Kostelec nad Orlicí
ohledně rekonstrukce vnitřní počítačové sítě v budově obchodní akademie.
v) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí, IČO 260111247, s uzavřením smlouvy o
používání služebního osobního motorového vozidla s panem Jaromírem Malcem,
ředitelem společnosti, a to s účinností od 4.12.2012.
w) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí s ukončením všech smluv na dodávku
tepla dohodou k datu dle výsledku jednání s konečnými odběrateli tepla.
3. nesouhlasí
a) s investicí do zřízení lampy veřejného osvětlení v lokalitě Koryta u RD č.p. 37 a č.p. 38.
4. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 31/2012 ze dne 19.11.2012, bod 8a), kterým RM jmenovala do
funkce manažera prevence kriminality Petra Černohorského s účinností od 1.12.2012.
b) usnesení z jednání RM č. 31/2012 ze dne 19.11.2012, bod 3c), kterým RM nesouhlasila
s žádostí Obchodní akademie T.G.Masaryka, Kostelec nad Orlicí ohledně rekonstrukce
vnitřní počítačové sítě v budově obchodní akademie.
5. ukládá
a) ekonomickému odboru předat odepsané nedobytné pohledávky nad 5.000 Kč Mgr.
Milanu Valentovi, se sídlem Chrudim, Na Šancích 1179.
b) ekonomickému odboru a odboru správy majetku města spolupracovat na vytvoření
zadávací dokumentace k veřejným zakázkám na pojištění majetku města a pojištění
vozidel. Zadávací dokumentace bude v souladu s požadavky vedení města na rozsah
pojištění a v souladu s hodnotou majetku známou po zaúčtování odpisů. Správa majetku
města předloží ke schválení zadávací dokumentaci v průběhu měsíce ledna 2013.
6. bere na vědomí
a) zápis z komise pro výstavbu č. 5/2012 ze dne 26.11.2012.
b) informaci o neplnění povinnosti zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním
postižením v předepsaném počtu, z čehož vyplývá povinnost městu uhradit do státního
rozpočtu odvod v předpokládané výši 39.487,50 Kč počátkem roku 2013.
c) zápis kontrolního výboru č. 16 ze dne 11.10.2012.
d) zápis kontrolního výboru č. 17 ze dne 15.11.2012.
e) zápis z jednání finančního výboru č. 5 ze dne 26.11.2012.
7. trvá
a) na svém usnesení ze dne 28.5.2012, kdy doporučuje ZM nepřistupovat na požadavek
S.A.B. Group s.r.o., se sídlem Hálkova 79, Kostelec nad Orlicí, týkajícího se vzájemného
vyrovnání za zhodnocení areálu bývalých kasáren.
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8. stanovuje
a) pro Mažoretky Kostelec nad Orlicí o.s., Gallova 1170, 517 41 Kostelec nad Orlicí výši
nájemného za užívání víceúčelové herny na Stadionu mládeže v Kostelci nad Orlicí dne
24.11.2012 ve výši 1.800 Kč.
9. ruší
a) udělení plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi se sídlem v Rychnově nad
Kněžnou, Palackého 108, která byla RM schválena dne 19.12.2011 ve věci podání
žaloby o zaplacení částky ve výši 28.000 Kč s přísl. proti paní .
...
10. doporučuje ZM
a) vzít na vědomí zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 o závazné části Územního
plánu města Kostelce nad Orlicí ze dne 31.10.2002, ke dni nabytí účinnosti Úpravy
územního plánu Kostelec nad Orlicí dne 20.9.2011.
b) schválit smlouvu na prodej bytové jednotky č. 11/1372 v ulici Solnická na pozemcích
parc.č. 1928/14, 2025/4 a 2025/8 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
budovy a spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 1928/14, 2025/4 a 2025/8, to
vše v kat.ú. Kostelec nad Orlicí s paní .
...
c) schválit prodej budovy bez čp/če - jiná stavba nacházející se na pozemku parc.č.
2345/22 - zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku parc.č. 2345/22 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 495 m2, to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí v průběhu I.
čtvrtletí roku 2013.
d) schválit prodej pozemků parc.č. 1383, 1384, 1385 a 1381/38 v ulici Frošova v Kostelci
nad Orlicí, to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí v průběhu I. čtvrtletí roku 2013.
e) nesouhlasit s prodejem zemědělských pozemků ve vlastnictví města Kostelce nad Orlicí
společnosti ZOPOS Přestavlky a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Přestavlky 39.
f)

schválit darovací smlouvu, kterou Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se sídlem 104
00 Praha Uhříněves, Přátelství 815, daruje městu Kostelec nad Orlicí geometrickým
plánem číslo 2135-291/2011 nově vytvořenou parcelu parc.č. 2652/18 – orná půda o
výměře 306 m2, dále parcelu parc.č. 2656/40 – ostatní plocha o výměře 147 m2, parcelu
parc.č. 2656/41 – ostatní plocha o výměře 45 m2 a dále geometrickým plánem číslo
2154-33/2012 nově vytvořenou parcelu parc.č. 2656/44 – ostatní plocha o výměře 495
m2, to vše v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.

g) nesouhlasit s prodejem částí pozemků parc.č. 1049/13, 1049/3, 1090/2 v kat.ú.
Kostelecká Lhota manželům .
...
h) souhlasit s odpisem nedobytných pohledávek Města Kostelec nad Orlicí ve výši
505.270,72 Kč, vzniklých z titulu místních a správních poplatku a jejich zaúčtováním na
podrozvahu.
i)

schválit obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství s účinností od 1.1.2013.

j)

schválit novelizované stanovy společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.,
Chaloupkova 1003, 517 41 Kostelec nad Orlicí s účinností od 1.1.2013.

k) vzít na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení Rady města
Kostelec nad Orlicí za období leden až červen 2012.
l)

vzít na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
města Kostelec nad Orlicí za období od 1.1. do 8.10.2012.

m) schválit plán práce kontrolního výboru na rok 2013.
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n) vzít na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí 2012.
Kostelec nad Orlicí 10.12.2012

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta města

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 32/2012 je anonymizováno.
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