USNESENÍ
č. RM 12/118/2010
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 17.05.2010
RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ

1. schvaluje
a) SMLOUVU o DÍLO na provedení prací, služeb a obdobných výkonů se společností AQUA
servis s.r.o. na dodávku nerezového žebříku a zábradlí do vodojemu Tabulka v celkové částce
70.964,00 Kč bez DPH. Finanční prostředky budou pokryty z peněz provozního účtu u AQUA
servis s.r.o.
b) SMLOUVU o DÍLO na provedení prací, služeb a obdobných výkonů se společností AQUA
servis s.r.o. na dodávku nerezového žebříku do vodojemu Na Skále v celkové částce
29.036,00 Kč bez DPH. Finanční prostředky budou pokryty z peněz provozního účtu u AQUA
servis s.r.o
c) SMLOUVU o DÍLO na provedení prací, služeb a obdobných výkonů se společností AQUA
servis s.r.o. na dodávku plastových dveří do čerpací stanice Kaplička v celkové částce
23.785,00 Kč bez DPH. Finanční prostředky budou pokryty z peněz provozního účtu u AQUA
servis s.r.o
d) SMLOUVU o DÍLO na provedení prací, služeb a obdobných výkonů se společností AQUA
servis s.r.o. na dodávku plastových dveří a okna na vodojem Na Skále v celkové částce
45.817,00 Kč bez DPH. Finanční prostředky budou pokryty z peněz provozního účtu u AQUA
servis s.r.o.
e) SMLOUVU o DÍLO na provedení prací, služeb a obdobných výkonů se společností AQUA
servis s.r.o. na dodávku oplocení vodojemu Na Skále v celkové částce 30.078,00 Kč bez
DPH. Finanční prostředky budou pokryty z peněz provozního účtu u AQUA servis s.r.o.
f) SMLOUVU o DÍLO na provedení prací, služeb a obdobných výkonů se společností AQUA
servis s.r.o. na dodávku oplocení ochranného pásma vrtu čerpací stanice Tutleky v celkové
částce 55.043,00 Kč bez DPH. Finanční prostředky budou pokryty z peněz provozního účtu u
AQUA servis s.r.o.
g) SMLOUVU o DÍLO na provedení prací, služeb a obdobných výkonů se společností AQUA
servis s.r.o. na dodávku oplocení ochranného pásma vrtu Kaplička v celkové částce
70.067,00 Kč bez DPH. Finanční prostředky budou pokryty z peněz provozního účtu u AQUA
servis s.r.o.
h) kupní smlouvu na prodej obytné dvoubuňky umístěné v tábořišti Petrův palouk na pozemku
parc. č. 772/1 v k. ú. Nekoř včetně zařízení a vybavení (viz příloha smlouvy) obci Nekoř se
sídlem Nekoř 330, 561 53 za cenu Kč 50.000,- včetně DPH.
i) uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 2460/1 – orná půda o výměře 1650
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m a parc. č. 2460/2 – orná půda o výměře 1707 m v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí, lokalita
Morávka s panem Jaromírem Kaplanem, bytem Za Drahou 173, Kostelec nad Orlicí na dobu
určitou 5 let s jednoroční výpovědní lhůtou s účinností od 01.06.2010 za roční nájemné ve výši
Kč 504,--.
j) Dohodu o využití pozemku k výsadbě zeleně se Správou železniční dopravní cesty, státní
organizace, Praha 1 a městysem Doudleby nad Orlicí.
k) výsledky hodnocení nabídek tisku „Publikace o Kostelci nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí:
1. AG TYP Tiskárna, Kostelec nad Orlicí
2. LOSENICKÝ Polygrafický závod s.r.o., Nové Město nad Metují
3. DTP studio Ing. Simona Formanová, Pardubice
l) podání žádosti do Krajského programu prevence kriminality rok 2010 na podporu sociální
prevence – vzdělávací aktivity, který vypsal Královéhradecký kraj. Žádost bude zaměřena na
tvorbu prezentace a vzdělávání školních metodiků prevence na Kostelecku. Spoluúčast města
Kostelec nad Orlicí (20% z celkových nákladů tj. ve výši 6.000,-Kč) bude hrazena ze
schválených prostředků OSV na rok 2010.
m) ukončení Smlouvy o poskytování služeb technické podpory informační systém CityWare ze
dne 30.6.2008 s firmou GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice a to
výpovědí dle čl. VIII., odst. 5 této smlouvy.
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n) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem
Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí, IČO 26011247,smlouvu o pronájmu motorového
vozidla Piaggio Maxi VINZD622T00000002066, která bude uzavřena mezi společností Myland
s.r.o. a společností Technické služby s měsíčním pronájmem 9.500,-- Kč bez DPH a dobou
pronájmu 24 měsíců.

2. neschvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 v čp. 1453 v ul. K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí
s manžely Zdeňkou a Markem Mihalíkovými, bytem K Tabulkám 1453, Kostelec nad Orlicí
z důvodu nesplnění podmínek pro přidělení městského bytu.

3. souhlasí
2
a) se zveřejněním záměru obce na pronájem nebytových prostor o podlahové ploše 79 m v 1.
NP budovy č.p. 530 Příkopy na pozemku parc. č. 402 v k.ú. Kostelec nad Orlicí.
b) s převodem členských práv a povinností z bytu č. D 3/2, v ulici K Tabulkám, 517 41 Kostelec
nad Orlicí z paní Květoslavy Pražákové na paní Danu Horákovou, bytem Bezručova 1570/1,
Blansko. Souhlas se vydává ke dni 18. 5. 2010.
c) s prodloužením podnájmu bytu č. C12/4 v ulici K Tabulkám pro pí Ivonu Červinkovou,
Arnoštova 394, 517 41 Kostelec nad Orlicí s platností od 1.6.2010 do 1.6.2011.
d) se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 2350/6 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí o
2
velikosti cca 6m .
e) vzhledem k předloženým podkladům a informacím k Prohlášení vlastníka na bytový dům čp.
1371,1372 a 1373, s pokračováním procesu privatizace dotčeného bytového domu.
f) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání soukromé kulturní akce (v ulici Hálkova
1432, Kostelec nad Orlicí) v požadovaném předkládaném rozsahu.
g) s konáním interaktivního sportovně – hudebního dne - 12.06.2010 v Seykorově parku
Kostelec nad Orlicí.
h) s poskytnutím nevratného účelového investičního finančního příspěvku ve výši 60 000 Kč
z rozpočtu ZŠ Gutha Jarkovského v souvislosti s realizací projektu „ Venkovské komunitní
školy – rozvoj celoživotního vzdělávání v regionech České republiky“ Místní akční skupině
Nad Orlicí.
i) s podnájmem části budovy pracoviště ZŠ Gutha Jarkovského Na Skále za účelem realizace
projektu „Venkovské komunitní školy – rozvoj celoživotního vzdělávání v regionech České
republiky“
j) s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 478 039 Kč z rozpočtu ZŠ Gutha
Jarkovského v souvislosti s realizací projektu „ Venkovské komunitní školy – rozvoj
celoživotního vzdělávání v regionech České republiky“ Místní akční skupině Nad Orlicí.
k) s finanční podporou ve výši 30 tis. Kč na akci Džbán 2010 pro SDH Kostelecká Lhota.
l) s provedením úprav STA pro příjem digitálního televizního signálu v rozsahu Multiplex I. a
Multiplex II. na čp. 347, 768, 1414, 1453, 1456, 1459.
4. nesouhlasí
s bezplatnou výpůjčkou Palackého náměstí pro konání prezentační akce švédské přírodní
kosmetiky Oriflame dne 29. května 2010.
5. pověřuje
Tomáše Dolka, referenta odboru rozvoje a investic, zastupováním města Kostelec nad Orlicí
ve Společenství vlastníků bytových jednotek Jirchářská 1205, 1206 Kostelec nad Orlicí.

6. doporučuje
a) ZM souhlasit s předfinancováním projektu FC Kostelec nad Orlicí „Rekonstrukce sportovního
zázemí pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a veřejnosti“ z rozpočtu roku 2011.
b) z organizačních důvodů zrušit konání výjezdního zasedání zastupitelstva vzhledem nízké
účasti zastupitelů v předchozích letech.
c) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem
Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí, IČO 26011247, realizaci změny ve způsobu jednání
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za společnost takto: „Za společnost jednají oba jednatelé společně. Podepisování jménem
společnosti se děje tak, že k napsané firmě společnosti, či otisku razítka společnosti připojí
své podpisy s uvedením jména a funkce oba jednatelé společně.“.

7. navrhuje
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem
Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí, IČO 26011247, vytvoření funkce předsedy dozorčí
rady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o.
8. ukládá
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem
Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí, IČO 26011247, řediteli Technických služeb Kostelec
nad Orlicí, s.r.o. zajistit provedení změn navrhovaných valnou hromadou společnosti.
9. bere na vědomí
a) informace o činnosti OS Cvrček podané zástupkyněmi sdružení.
b) předložené návrhy realitních kanceláří na zprostředkování prodeje BJ čp. 999/3 v ul. Rudé
armády a ukládá ORI připravit tuto problematiku na jednání RM dne 31.5.2010.
c) informaci o podání žádosti o dotaci FC Kostelec nad Orlicí v rámci 3. výzvy MAS NAD
ORLICÍ na projekt „Rekonstrukce sportovního zázemí pro volnočasové aktivity dětí,
mládeže a veřejnosti“.
d) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., se sídlem
Rudé armády 1458, Kostelec nad Orlicí, IČO 26011247, návrh způsobu řešení dokončení
likvidace KBP a ukládá řediteli společnosti navrhované řešení ověřit z hlediska právního,
daňového a účetního a předložit radě na jednání dne 31. 5. 2010.

Kostelec nad Orlicí 17.05.2010

Ing. Ivana Červinková
starostka města

Ing. Irena Weisserová
místostarostka města
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