USNESENÍ
č. RM 33/2012
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 17.12.2012
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) smlouvu č.12_SOP_01_4120865190 o připojení odběrného el. zařízení k distribuční
soustavě na odběrném místě – Stadion mládeže v Kostelci nad Orlicí se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín IV, Teplická 874/8.
b) dohodu o ukončení nájemní smlouvy na vývěsní skříňku č. 7 umístěnou v ul. I.J.Pešiny
s paní Gabrielou Pelovou, místem podnikání Podhorná 478, Kostelec nad Orlicí ke dni
31.12.2012.
c) 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 5 let s účinností od 1.1.2013.
d) nájemní smlouvu na pronájem části objektu bez čp. umístěného na pozemku parc.č.
751/1 včetně pozemku o celkové o výměře 613 m2 (část bývalé kotelny „Váha“ o výměře
257 m2 a uhelny „Váha“ o výměře 356 m2) a dále nebytových prostor umístěných v II. NP
budovy bez čp. na pozemku parc.č. 751/2 celkové výměře 53 m2, to vše v obci a kat.ú.
Kostelec nad Orlicí s panem Jaroslavem Vorlickým, s místem podnikání Vyhnánov č.p.
62, 517 42 Doudleby nad Orlicí po změně bodu 8.1. nájemní smlouvy, kdy nebude při
ukončení smlouvy vypláceno žádné zhodnocení předmětu nájemní smlouvy.
e) dodatek ke smlouvě č. 951020 ze dne 25.10.2002 se společností Marius Pedersen a.s.,
se sídlem 500 09 Hradec Králové, Průběžná 1940/3 týkající se úpravy ceny na zajištění
sběru, svozu a zneškodnění komunálního odpadu s platností od 1.1.2013.
f)

smlouvu číslo 494 o nájmu hrobového místa na nájem hrobky č. 494 v obci Kostelec nad
Orlicí s firmou Jindřich Filip – Charon, provozovna 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 2.

g) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje č. RR/2012/043-JPO na hydraulické vyprošťovací zařízení ve výši 80 tis. Kč
s Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové.
h) rozšíření provozní doby Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí pro terénní služby
s účinností od 1.1.2013 takto: pondělí – pátek od 06:00 do 20:00 hodin; soboty, neděle,
svátky od 08:00 do 18:00 hodin.
i)

dodatek č. 2 ke smlouvě o udělení Licence k užití formou pronájmu a podpoře provozu
Programového vybavení Radnice VERA č. SWRp/11/62 ze dne 8.8.2011 o úpravě ceny
za pronájem programového vybavení Radnice VERA s firmou VERA spol. s.r.o., se
sídlem Praha 6 – Vokovice, Lužní 2.

j)

cenu vodného a stočného ve stejné výši jako v roce 2012 při DPH 15% v roce 2013.

k) smlouvu o spolupráci a reklamě s firmou T.F.A. alfa s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Procházkova 430.
l)

smlouvu o spolupráci a reklamě s firmou PANAS, spol. s r.o., se sídlem 198 00 Praha 14,
Jordánská 978.

m) smlouvu o spolupráci a reklamě s firmou INEKO-OPTIK s.r.o., se sídlem
Pardubice, Přeloučská 59.
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n) darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč na zajištění novoročního
ohňostroje dne 1.1.2013 od firmy Ing. Miloš Málek Ph.D., se sídlem 517 50 Častolovice,
Žižkova 238.
o) dodatek č. 2 k podnájemní smlouvě o podnájmu nebytových prostor s panem Alešem
Hubeným, se sídlem 517 12 Liberk, Liberk 32 na dobu určitou do 31.12.2013.
p) dodatek č. 3 k podnájemní smlouvě o podnájmu nebytových prostor s panem Alešem
Hubeným, se sídlem 517 12 Liberk, Liberk 32 na dobu určitou do 31.12.2013.
q) dodatek č. 3 k podnájemní smlouvě o podnájmu nebytových prostor s firmou Kovolitectví
s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tůmova 527 na dobu určitou do 31.12.2013.
r) dodatek č. 3 k podnájemní smlouvě o podnájmu nebytových prostor s panem Petrem
Doskočilem, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Příkopy 1238 na dobu určitou do
31.12.2013.
s) dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě o podnájmu nebytových prostor se sl. Marií
Huškovou, se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Synkov 44 na dobu určitou do
31.12.2013.
t)

dodatek č. 2 k podnájemní smlouvě o podnájmu nebytových prostor se společností
Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Chaloupkova 1003 na dobu určitou do 31.12.2013.

u) dodatek č. 2 k podnájemní smlouvě o podnájmu nebytových prostor s Dobrovolným
svazkem obcí ORLICE, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 na dobu
určitou do 31.12.2013.
v) odměny předsedů a členů komisí rady města Kostelec nad Orlicí za rok 2012 dle přílohy.
w) finanční dar zastupitelům, kteří pracují v komisích rady města Kostelec nad Orlicí za rok
2012 dle přílohy.
x) mimořádné odměny osobám, které se podílely na revizi SPRM na základě rozhodnutí
RM z března 2012 dle přílohy.
y) odměny členů redakční rady Zpravodaje za rok 2012 dle přílohy.
z) dodatek č. 1 k „Plánu zimní údržby místních komunikací v Kostelci nad Orlicí na zimní
období 2012-2013“.
aa) dodatek č.1 k podnájemní smlouvě o podnájmu pozemku mezi Technickými službami
Kostelec nad Orlicí, s.r.o. se společností SAM silnice a mosty Litomyšl, a.s., se sídlem
570 01 Litomyšl, Sokolovská 94 na dobu určitou do 30.4.2013.
2. souhlasí
a) se zadávacími podmínkami výběrového řízení na akci „Sdružené služby dodávky a
odběru zemního plynu“.
b) s vyloučením .
-- z hlasování bodu programu RM 33/2012 1d) Žádost o ukončení
nájemní smlouvy na vývěsní skříňku č. 7.
c) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem vývěsní skříňky č. 7 umístěné v ul. I.J.Pešiny
v Kostelci nad Orlicí s firmou FLUMEN-CZ s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Sadová 1086, na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2013.
d) se žádostí pana Jiřího Chaloupky s podnájmem části ostatní plochy pozemku parc.č.
2345/40 o výměře 219 m2 nacházející se v areálu „Středisko regionálního rozvoje –
Kasárna“ v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí panu Josefu Kopeckému s účinností od
1.1.2013.
e) s navýšením ceny na zajištění sběru, svozu a zneškodnění komunálního odpadu pro rok
2013 (dvousměnný provoz) dle přílohy.
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f)

s vyvěšením záměru obce na prodej pozemků parc.č. 2020/22 - zahrada o výměře 124
m2 a parc.č. 2022/7 - travní porost o výměře 22 m2 dle GP č. 1552-263/2004 v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí.

g) s vyvěšením záměru obce na prodej pozemku parc.č. 3960/14 - zahrada o výměře 513
m2 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
h) s úhradou víceprací spojených se zakázkou opravy chodníků v ulici Tylova, Tůmova, Na
spojce, Erbenova a Chaloupkova v částce 105.422,50 Kč firmě STAKVO s.r.o., se sídlem
Zámecká 18, 530 02 Pardubice.
i)

s přijetím navýšení účelové investiční dotace z Programu podpory vybavení pro obce
s JPO na hydraulické vyprošťovací zařízení ve výši 80 tis. Kč od Královéhradeckého
kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

j)

s převodem prostředků ve výši 30.000 Kč ze školného do platů zaměstnanců Mateřské
školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova.

k) s oslovením bank Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s., ČSOB a.s., GE Money
Bank a.s. ve věci poskytnutí revolvingového úvěru pro Město Kostelec nad Orlicí pro rok
2013.
l)

se zástupem předsedy likvidační komise města p. Tomáše Dolka po dobu jeho nemoci
JUDr. Janou Blezzardovou.

m) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se
sídlem Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí s vyplacením mimořádných odměn svým
zaměstnancům z rozpočtu Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s.r.o. ve výši 60.000
Kč.
3. nesouhlasí
a) s žádostí pana Libora Kopsy, s místem podnikání Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1437 o
stanovení jiných podmínek smlouvy ve věci výše nájemného parkovacích ploch v areálu
bývalých kasáren.
b) s rozmístěním betonových trub za účelem bezplatného výlepu volebních plakátů pro
volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11.1.2013 a 12.1.2013, případné II.
kolo 25.1.2013 a 26.1.2013 na území města.
4. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 32/2012 ze dne 3.12.2012, bod 1o), kterým schválila uzavření
nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v I. NP budovy bez čp/če - na parcele
parcelní číslo 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 01.01.2013.
b) usnesení z jednání RM č. 28/2012 ze dne 29.10.2012, bod 6g), kdy doporučila ZM
souhlasit se změnou způsobu využití nespotřebované části provozního příspěvku ZŠ
Gutha-Jarkovského z roku 2011 ve výši 135 141,17 Kč následovně: 1) částka 46 166,64
Kč bude použita na dofinancování nákladů na vybudování hygienické kabiny v ZŠ; 2)
částka 88 974,53 Kč bude vrácena škole jako investiční příspěvek pro rok 2012 s tím, že
ZŠ prostředky využije na nákup specifického nábytku do stávající jazykové učebny.
5. bere na vědomí
a) zápis z jednání finančního výboru č. 6 ze dne 5.12.2012 a doporučuje ZM ho vzít na
vědomí.
b) zápis z jednání komise pro rozvoj města a regionu č. 3/2012 ze dne 26.11.2012.
3

6. odvolává
a) pana Bedřicha Jasníka z funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí ke
dni 17.12.2012.
7. jmenuje
a) do funkce člena Povodňové komise města Kostelec nad Orlicí pana Libora Kouckého,
velitele Hasičského sboru České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí s účinností od
18.12.2012.
8. doporučuje ZM
a) nesouhlasit s prodejem pozemku parc.č. 2350/6 – orná půda v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín IV, Teplická 874/8 přes
společnost AZ Elektrostav, a.s., se sídlem 288 01 Nymburk, Bobnická 2020.
b) schválit rozpočtové provizorium na rok 2013 do doby schválení rozpočtu na r. 2013 za
podmínky, že měsíční provozní výdaje budou realizovány ve výši 1/12 skutečného
čerpání roku 2012 a výdaje na dlouhodobý majetek budou realizovány jen v případech
pokračování započatých akcí nebo akcí skončených, u kterých nedošlo k úhradě všech
nákladů v předcházejícím období.
c) revokovat usnesení z jednání ZM č. 9/2012 ze dne 12.11.2012, bod 2i), kdy souhlasilo se
změnou způsobu využití nespotřebované části provozního příspěvku ZŠ GuthaJarkovského z roku 2011 ve výši 135 141,17 Kč následovně: 1) částka 46 166,64 Kč
bude použita na dofinancování nákladů na vybudování hygienické kabiny v ZŠ 2) částka
88 974,53 Kč bude vrácena škole jako investiční příspěvek pro rok 2012 s tím, že ZŠ
prostředky využije na nákup specifického nábytku do stávající jazykové učebny.
d) souhlasit se změnou způsobu využití investičního příspěvku ve
vráceného ZŠ Gutha-Jarkovkského, který byl účelově vázán na
nábytku do jazykové učebny, následovně: částka 66.000 Kč bude
vnitřních vstupních dveří do budovy Na Lávkách, částka 22.974,33
ostatní investiční výdaje.

výši 88.974,53 Kč,
nákup specifického
použita na výměnu
Kč bude použita na

e) schválit dohody o partnerství k projektu „Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí
a eGovernmentové služby ve správním území ORP“ s obcemi Albrechtice nad Orlicí a
Lípa nad Orlicí.
f)

schválit v rámci projektu operačního programu lidské zdroje, zaměstnanost – výzva 89
dofinancování dotace „Inovativní úřad ve městě Kostelec nad Orlicí“ a souhlasit se
zařazením částky 669.508,50 Kč do výdajů rozpočtu města na rok 2013.

g) schválit odměnu člence kontrolního výboru Bc. Petře Zakouřilové za rok 2012 dle přílohy.
Kostelec nad Orlicí 19.12.2012

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Ing. Luboš Lerch
místostarosta

Usnesení RM č. 33/2012 ze dne 17.12.2012 je anonymizováno.
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