USNESENÍ
č. RM 4/110/2010
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 24.02.2010
Rada města Kostelce nad Orlicí
1. schvaluje
a) výsledky hodnocení nabídek na zakázku „Zajištění svozu složek z odděleného sběru
(sklo, papír, plasty + nápojové kartony) pro město Kostelec nad Orlicí“ dle stanoveného
pořadí:
1. Marius Pedersen a. s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové,
2. ODEKO s.r.o., Smetanova 395, Týniště nad Orlicí,
3. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o., Rudé armády 1458, Kostelec n. O.,
4. EKOLA České Libchavy, s. r. o., České Libchavy 172.
b) přípravu návrhu smlouvy o dílo na zakázku „Zajištění svozu složek z odděleného sběru
(sklo, papír, plasty + nápojové kartony) pro město Kostelec nad Orlicí“ s vítězem
poptávkového řízení, firmou – Marius Pedersen a. s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové.
c) výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 80 Zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů „Veřejná zakázka o
sdružených službách dodávky elektrické energie pro město Kostelec nad Orlicí“ dle
stanoveného pořadí:
1. Nano Energie Trade s. r. o. - nabídková cena 1.072.570 Kč bez DPH,
2. CENTROPOL ENERGY, a. s. - nabídková cena 1.077.186 Kč bez DPH,
3. V-Elektra, s.r.o. - nabídková cena 1.090.835 Kč bez DPH,
4. BOHEMIA ENERGY entity, s. r. o. - nabídková cena 1.119.690 Kč bez DPH,
5. ČEZ Prodej, s. r. o. - nabídková cena 1.340.641 Kč bez DPH.
d) uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky el. energie na akci „Veřejná zakázka o
sdružených službách dodávky elektrické energie pro město Kostelec nad Orlicí“ s vítěznou
firmou Nano Energie Trade, s. r. o., Areál Ústavu jaderného výzkumu, 250 68 Řež 130.
e) Smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby a o přidělování bytů v domech
s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí pro občany obce Čestice.
f) přílohu č. 2.1. Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a přidělování bytů v DPS pro
občany Obce Hřibiny-Ledská.
g) vzor smlouvy o využívání psa pro potřeby Městské policie Kostelec nad Orlicí.
2. souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení el. kabelů do pozemků města
na par. č. 1962 a 2699/1 v kat. ú. Kostelec n/Orl. s ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4,
Teplická 874/8. Jednorázová cena za zřízení věcného břemene činí 2.000 Kč.
b) s podnájmem bytu č. D 12 v ulici K Tabulkám č.p. 1451, Kostelec nad Orlicí pro p. Karla
Zahradníka, bytem Koryta 14, Kostelec nad Orlicí. Souhlas se vydává ke dni 01.03.2010.
c) s bezplatným pronájmem Palackého náměstí pro uspořádání tradiční „Kostelecké pouti“
v roce 2010 SK KLACKAŘI. Připojení elektrické energie zabezpečí SK Klackaři.
d) s vyvěšením záměru obce na pronájem nebytových prostor (2 místnosti o celkové
podlahové ploše 64,75 m2) v 2. NP budovy občanské vybavenosti čp. 530 v ul. Příkopy na
pozemku parc. č. 402 a dále na pronájem pozemku parc. č. 403 (zahrada) o výměře 207 m 2,
to vše v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí.
e) 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 Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, které se budou
konat 28. – 29. května 2010.
f) se zachováním stávajícího vodorovného značení na místní komunikaci v křižovatce silnic
I/11 a I.J. Pešiny a využitím svislého DZ B28 (zákaz zastavení) jako přechodného v době
nepříznivých klimatických podmínek.
g) s instalací svislé DZ B13 se symbolem 3,5 t na vjezdech na místní komunikaci umístěné
na parc. č. 2349 (spojka mezi III/3161 – I/11) pod kasárny.
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h) s rozšířením domovinky s tím, že prostor pro využití Domovinky by byl v 1. patře.
i) s přidělením uvolněného bytu v DPS čp. 1414 po paní Žampachové panu Bohumilu
Lalouškovi a paní Janě Pokorné, trvale bytem Častolovice, Příčná 114 na dobu určitou od
01.03.2010 do 31.12.2010.
j) s přidělením uvolněného bytu v DPS čp. 1414 po panu Lalouškovi a paní Pokorné paní
Jaroslavě Rejzkové, trvale bytem Kostelec nad Orlicí, Frošova 1249, na dobu určitou od
01.03.2010 do 31.12.2010.
k) s přidělením uvolněného bytu v DPS čp. 763 po paní Procházkové paní Marii DONCOVÉ,
trvale bytem Hřibiny-Ledská, Paseky 16, na dobu určitou od 01.03.2010 do 31.12.2010.
l) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč organizaci Hand for Help Europe o.
s. Liberec na výstavbu zdravotního zařízení a poskytnutí úpraven vody v rámci mise na
pomoc Haiti.
m) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o.
s variantou č. 2 organizační struktury společnosti.
3. doporučuje
a) zastupitelstvu města souhlasit se záměrem pořízení nového vozidla CAS 20 pro SDH
Kostelec nad Orlicí, a to z dotačních prostředků Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru a Královéhradeckého kraje s finanční spoluúčastí z rozpočtu města pro r.
2011 a pověřuje p. Bedřicha Jasníka vést další kroky směřující k získání dotace.
b) zastupitelstvu města prodej nově vzniklé parcely parc. č. 1694/3 (ostatní pl, jiná plocha) o
výměře 57 m2 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí panu Jiřímu Judovi, bytem Jirchářská 1206,
Kostelec nad Orlicí za cenu 100 Kč/m2. Cena celkem 5.700 Kč. Záměr odprodat předmětný
pozemek byl zveřejněn na úřední desce od 28.01. do 15.02.2010.
c) zastupitelstvu města prodej par. PK č. 11/1 (trvalý travní porost) o výměře 2303 m 2 v kat.
ú. Kostelecká Lhota manželům Hurychovým, bytem Na Spravedlnosti 1306, Kostelec nad
Orlicí za cenu 15 Kč/m2. Cena celkem 34.545 Kč. Záměr odprodat předmětný pozemek byl
zveřejněn na úřední desce od 28.01.2010 do 15.02.2010.
4. ukončuje
k 28.02.2010 nájemní smlouvu paní Bohumile Procházkové, která předá do 28.02.2010 byt
v DPS čp. 763 a promíjí tříměsíční výpovědní lhůtu.
5. bere na vědomí
a) zprávu o stavu bytového fondu města.
b) informaci o podmínkách placené a neplacené inzerce ve zpravodaji Orlice v rámci volební
kampaně.
c) Plán kulturních akcí na r. 2010.
6. trvá
na zachování Dozorčí rady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. včetně
jejího personálního obsazení a žádá proto její členy o setrvání v tomto orgánu do konce
tohoto volebního období.
Kostelec nad Orlicí dne 24.02.2010

Ing. Ivana Červinková
starostka města

Ing. Mgr. Hynek Martinek, Ph. D.
místostarosta města
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