USNESENÍ
č. RM 2/2014
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 27.1.2014
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) smlouvu o příležitostném spoluužívání víceúčelového sportoviště za Sokolovnou na
pozemku parc.č. 392/1 v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí s Obchodní akademií T. G.
Masaryka, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce za roční nájemné ve výši 2.000 Kč s účinností od 1.3.2014.
b) dohodu o ukončení nájmu vývěsní skříňky č. 30 umístěné v ul. I. J. Pešiny v Kostelci nad
Orlicí s firmou Jana Morávková, s místem podnikání 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Procházkova 1227, a to ke dni 31.1.2014.
c) nájemní smlouvu na pronájem vývěsní skříňky č. 30 umístěné v ul. I. J. Pešiny v Kostelci
nad Orlicí s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kostelec nad Orlicí,
a to s účinností od 1.2.2014 na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 300 Kč + DPH
v zákonem stanovené výši.
d) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 11/1061 v ul. Rudé armády čp. 1061 v Kostelci nad
Orlicí s paní .
k datu 28.2.2014.
e) pořadníky na přidělení bytů č. 5/1459, 8/1059, 2/1045, 15/1453 a 11/1061 dle přílohy.
f) výsledky hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb. „II/316 Kostelec nad
Orlicí 2.etapa – rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení“ dle
stanoveného pořadí: 1) MATEX HK s.r.o., se sídlem 500 03 Hradec Králové, Kladská
181; 2) MADOS MT s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51; 3) Dlažba
Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem 566 01 Vysoké Mýto, Husova 437; 4) Agrostav Pardubice,
akciová společnost, se sídlem 533 01 Pardubice – Černá za Bory, Hostovická 231; 5)
KENVI CZ s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tutleky 90; 6) COLAS CZ, a.s.,
se sídlem 190 00 Praha, Ke Klíčovu 9.
g) smlouvu o dílo na akci k zakázce „II/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa – rekonstrukce
chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení“ se společností MATEX HK s.r.o.,
se sídlem 500 03 Hradec Králové, Kladská 181.
h) kupní smlouvu na prodej služebního vozidla zn. KIA CEED reg. zn. 3H7 8700 se
společností AutoBezděk s.r.o., se sídlem 798 61 Drahany 169.
i)

dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. RKA (HRK)-V-20/2013 s Úřadem práce České republiky,
se sídlem 128 00 Praha, Karlovo náměstí 1359/1.

j)

nájemní smlouvu na byt č. 1 v ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s paní …………….
na dobu určitou dvou let s účinností od 1.3.2014 do 29.2.2016.

k) nájemní smlouvu na byt č. 11 v ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s paní ……………..
na dobu určitou dvou let s účinností od 1.3.2014 do 29.2.2016.
l)

nájemní smlouvu na byt č. 12 v ulici Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní …………...
na dobu určitou dvou let s účinností od 1.3.2014 do 29.2.2016.

m) nájemní smlouvu na byt č. 12 v ulici Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní ………….
na dobu určitou dvou let s účinností od 1.3.2014 do 29.2.2016.
n) podmínky k účasti řemeslníků na řemeslném jarmarku v rámci Kosteleckého
multižánrového hudebního festivalu 2014 konaném dne 13.9.2014 dle předloženého
návrhu.
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o) podání projektu prevence kriminality – Počítačové kurzy na Odbor prevence kriminality
Ministerstva vnitra, dle zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje
realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014.
p) povinnou spoluúčast Města Kostelec nad Orlicí na projektu prevence kriminality –
Počítačové kurzy dle předlohy.
q) úpravu rozpočtu na rok 2013 č. 20 – následovně:
Příjmy rozpočtu se zvyšují 70.000 Kč
Výdaje rozpočtu se zvyšují 70.000 Kč
Rozpočtová změna nemá vliv na saldo rozpočtu.
r) úpravu rozpočtu na rok 2013 č. 21 – následovně:
Příjmy rozpočtu se zvyšují 350.000 Kč
Výdaje rozpočtu se zvyšují 350.000 Kč
Rozpočtová změna nemá vliv na saldo rozpočtu.
s) nevýhradní licenční smlouvu o užití dat ze skenování ÚAZK s Českou republikou –
Zeměměřičským úřadem, se sídlem 182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9.
t)

dohodu o vyhrazení společensky účelového pracovního místa a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HRK-SR1/2014 s Úřadem práce České republiky, se sídlem 128 00 Praha, Karlovo náměstí
1359/1.

2. souhlasí
a) s úhradou vícenákladů Ing. arch. Jurovi Bečičkovi, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Chaloupkova 261 na úpravy projektové dokumentace na akci „Novostavba šaten a
průchodu ZŠ Gutha - Jarkovského v Kostelci nad Orlicí“.
b) s prodejem služebního vozidla zn. KIA CEED reg. zn. 3H7 8700 společnosti AutoBezděk
s.r.o., se sídlem 798 61 Drahany 169 za kupní cenu 25.000 Kč s DPH.
c) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby Českému
rybářskému svazu Kostelec nad Orlicí na akci pod názvem „15. Rybářský ples“, která se
bude konat v Sokolovně ve dnech 15.3.2014 - 16.3.2014 v čase od 20:00 hodin do 03:00
hodin.
d) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby Hotelu Panský
dům Kostelec nad Orlicí na akci pod názvem „Taneční večer“, která se bude konat dne
8.2.2014 v čase od 19:00 hodin do 24:00 hodin.
e) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby slečně ……….
na akci pod názvem „Maturitní ples 4.A“, která se bude konat v Sokolovně ve dnech
14.2.2014 - 15.2.2014 v čase od 19:00 hodin do 03:00 hodin.
f)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby společnosti
Adeva – zařízení školního stravování s.r.o. na akci pod názvem „Videodiskotéka“, která
se bude konat v Hostinci U Hubálků ve dnech 21.2.2014 - 22.2.2014 v čase od 20:00
hodin do 02:00 hodin.

g) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby společnosti
Spiegel Sport s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Husova 203 na akci pod
názvem „Večer s hudební skupinou Špunti“, která se bude konat v Baru Špíglovka ve
dnech 1.2.2014 - 2.2.2014 v čase od 20:00 do 02:00 hodin.
h) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby panu ………….
na akci pod názvem „Pagan Wrath 7“, která se bude konat v Restauraci Na Skále ve
dnech 1.3. – 2.3.2014 v čase od 19:00 hodin do 01:00 hodin.
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i)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby paní …………..
na akci pod názvem „Maturitní ples“, která se bude konat v Sokolovně ve dnech
31.1.2014 – 1.2.2014 v čase od 19:00 hodin do 03:00 hodin.

j)

s přidělením uvolněného bytu č. 112 v DPS, ul. Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad Orlicí
paní .
na dobu určitou od 1.2.2014 do 31.12.2014.

k) s pořádáním akce „7. MATRIX M.V. Rally Kostelec nad Orlicí 2014“ v termínu od 24.7. do
27.7.2014 a zvláštní užívání komunikací v rozsahu dle příloh žádosti společnosti MSK
TRIAL CLUB v AČR, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Trávnická 170.
l)

s výpůjčkou Palackého náměstí společnosti MSK TRIAL CLUB v AČR, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Trávnická 170 pro akci „7. MATRIX M.V. Rally Kostelec nad Orlicí
2014“ v termínu od 24.7.2014 17:00 hodin do 27.7.2014 16:00 hodin.

m) s použitím průjezdné komunikace v areálu bývalých kasáren společnosti MSK TRIAL
CLUB v AČR, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Trávnická 170 pro akci „7. MATRIX
M.V. Rally Kostelec nad Orlicí 2014“ v termínu od 24.7.2014 08:00 hodin do 27.7.2014
16:00 hodin dle předloženého organizačního plánu rally.
n) s použitím znaku města a názvu města Kostelce nad Orlicí v tiskovinách a médiích
spojených s pořádáním akce „7. MATRIX M.V. Rally Kostelec nad Orlicí 2014“
společnosti MSK TRIAL CLUB v AČR, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Trávnická
170.
o) s žádostí Mateřské školy Krupkova o vytvoření skladu pomůcek v prostoru bývalé
kuchyně mateřské školy.
3. nesouhlasí
a) s bezplatným umístěním informací pro občany ve Zpravodaji města Kostelce nad Orlicí
ve vydáních duben, květen, červen a červenec 2014 spojených s pořádáním akce „7.
MATRIX M.V. Rally Kostelec nad Orlicí 2014“ společnosti MSK TRIAL CLUB v AČR, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Trávnická 170.
b) s bezplatným umístěním informací pro občany na webových stránkách města Kostelec
nad Orlicí v přiměřeném rozsahu spojených s pořádáním akce „7. MATRIX M.V. Rally
Kostelec nad Orlicí 2014“ společnosti MSK TRIAL CLUB v AČR, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Trávnická 170.
c) s bezplatným umístěním informací pro občany na plakátovacích plochách města
Kostelce nad Orlicí spojených s pořádáním akce „7. MATRIX M.V. Rally Kostelec nad
Orlicí 2014“ společnosti MSK TRIAL CLUB v AČR, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Trávnická 170.
d) s bezplatným uveřejněním informací v místním rozhlase spojených s pořádáním akce „7.
MATRIX M.V. Rally Kostelec nad Orlicí 2014“ společnosti MSK TRIAL CLUB v AČR, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Trávnická 170.
4. neschvaluje
a) nájemní smlouvu na byt č. 8 v čp. 1044 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s panem
.
.
5. vylučuje
a) společnost VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí, se sídlem 561 65 Jamné nad Orlicí
136 ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek zadávacího řízení
k veřejné zakázce „II/316 Kostelec nad Orlicí 2. etapa – rekonstrukce chodníků,
kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení“.
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b) společnost KVIS Pardubice a.s., se sídlem 533 53 Pardubice, Pardubice – Rosice 151 ze
zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek zadávacího řízení k veřejné
zakázce „II/316 Kostelec nad Orlicí 2.etapa – rekonstrukce chodníků, kanalizace,
vodovodu a veřejného osvětlení“.
c) společnost SOVIS CZ, a.s., se sídlem 500 04 Hradec Králové, Pardubická 852/10a ze
zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek zadávacího řízení k veřejné
zakázce „II/316 Kostelec nad Orlicí 2.etapa – rekonstrukce chodníků, kanalizace,
vodovodu a veřejného osvětlení“.
6. pověřuje
a) Ing. Luboše Lercha projednat s Ing. arch. Jaroslavem Kozou návrhy řešení na
architektonické a urbanistické řešení prostoru mezi Obchodní akademií a Sokolovnou
včetně ulice Masarykovy podél víceúčelového sportoviště v rozsahu práce do 10/15
hodin dle smluvně stanoveného ceníku.
7. doporučuje ZM
a) vzít na vědomí Zprávu za oblast školství, kultury a sportu za rok 2013.
Kostelec nad Orlicí 30.1.2014

Ing. Luboš Lerch
místostarosta města

Jiří Karlíček
radní města

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 2/2014 je anonymizováno.
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