USNESENÍ
č. RM 6/2014
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 10.3.2014
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) slevu ve výši 100% měsíčního nájmu a paušálu na služby spojeného s užíváním
nebytových prostor – dětského zdravotního střediska nacházejícího se v 1. NP budovy
bývalé „šatlavy“ v čp. 985 v ul. Dukelských hrdinů, Kostelec nad Orlicí paní MUDr. Ivě
Matějusové, a to z důvodu stavebních prací probíhajících v objektu. Sleva bude
poskytnuta za měsíc březen 2014.
b) smlouvu o zřízení věcného břemene z důvodu uložení plynovodu v pozemcích města
parc.č. 1114/3 a parc.č. 1136 v kat. ú. Kostelecká Lhota se společností RWE GasNet,
s.r.o. se sídlem 401 17 Ústí nad Labem, Klíšská 940.
c) smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se
Správou silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 04 Hradec Králové, Kutnohorská
59.
d) smlouvu o výpůjčce části pozemku parc.č. 1381/17 v kat.ú. Kostelec nad Orlicí se
Správou silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové.
e) Sazebník úhrad za úkony poskytované Pečovatelskou službou Kostelec nad Orlicí pro
občany Kostelce nad Orlicí a okolních obcí s účinností od 1.4.2014.
f)

Sazebník úhrad za úkony poskytované Pečovatelskou službou Kostelec nad Orlicí pro
občany Městyse Častolovice s účinností od 1.4.2014.

2. souhlasí
a) s vyvěšením záměru obce na pronájem části pozemku parc.č. 4039 v kat.ú. Kostelec nad
Orlicí o výměře cca 10 m2.
b) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s prodejem vozidla zn. Citroën Saxo,
reg.zn. 2H4 8152 panu Josefu Šabatovi, bytem 517 03 Skuhrov nad Bělou, Brocná 19 za
kupní cenu 2.500 Kč.
c) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s prodejem vozidla zn. Renault Kangoo
reg.zn. 2H9 6639 panu Josefu Šabatovi, bytem 517 03 Skuhrov nad Bělou, Brocná 19 za
kupní cenu 3.000 Kč.
d) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby SDH
Kostelecká Lhota, se sídlem Kostelecká Lhota čp. 5 na akci pod názvem „Hasičský ples“,
která se bude konat v Hostinci U Hubálků ve dnech 28.3.2014 – 29.3.2014 v čase od
20:00 hodin do 02:00 hodin.
e) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby ADEVA –
zařízení školního stravování s.r.o., se sídlem Kostelecká Lhota čp. 40 na akci pod
názvem „Den krásy s Generali – diskotéka“, která se bude konat v Hostinci U Hubálků ve
dnech 15.3.2014 – 16.3.2014 v čase od 20:00 hodin do 02:00 hodin.
f)

s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby panu Martinu
Dohnalovi zastupujícího I Bar Sokolovna na akci pod názvem „Diskotéka“, která se bude

konat v Sokolovně ve dnech 21.3.2014 – 22.3.2014 v čase od 21:00 hodin do 03:00
hodin.
g) s doplněním fakultativních činností do sazebníku úhrad za úkony poskytované
Pečovatelskou službou Kostelec nad Orlicí pro občany Kostelce nad Orlicí a okolních
obcí s účinností od 1.4.2014.
h) s doplněním fakultativních činností do sazebníku úhrad za úkony poskytované
Pečovatelskou službou Kostelec nad Orlicí pro občany Městyse Častolovice s účinností
od 1.4.2014.
i)

se zapůjčením 50ks laviček Kulturnímu centru města Týniště nad Orlicí, 517 21 Týniště
nad Orlicí, Tyršovo náměstí 478 v termínu od 6.6. do 7.6.2014 za částku 1.000 Kč.

3. stanovuje
a) že veřejnosprávní kontrola u zřízených příspěvkových organizací za rok 2013 bude
provedena těmito osobami Ing. Alenou Plockovou, Ing. Miroslavou Fiedlerovou a
zastupitelem města Kostelec nad Orlicí.
4. nesouhlasí
a) s vyvěšením záměru obce na pronájem části objektu bez čp. – občanská vybavenost
umístěnou na pozemku parc.č. 751/1 – zastavěna plocha a nádvoří o výměře 93 m2
(plynová kotelna „Váha“) včetně rozvodných kanálů tepla, to vše v obci a kat.ú. Kostelec
nad Orlicí.
b) s vyvěšením záměru obce na pronájem objektu bez čp./če – technická vybavenost
umístěnou na pozemku parc.č. 1238/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 614 m2
(plynová kotelna „Jirchářská“) v obci a kat.ú. Kostelec nad Orlicí.
c) s připojením města Kostelec nad Orlicí ke kampani „Hodina Země 2014“ symbolickým
hodinovým zhasnutím světel v sobotu 29.3.2014 od 20:30 do 21:30 hodin místního času.
d) s účastí v projektu tvorby seriálu „Stopy osudu“ společnosti Magnusfilm s.r.o., se sídlem
547 01 Náchod, Hurdálkova 147.
5. ukládá
a) Ing. Aleně Cejnarové, referentce odboru správy majetku města podat žádost Správě
silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 04 Hradec Králové, Kutnohorská 59 o
prominutí, popř. snížení částky za úhradu omezení užívání nemovitosti na komunikaci
II/316.
b) JUDr. Miloslavu Tuzarovi jednat s JUDr. Milanem Jelínkem ve věci p. Chaloupky o
zastavení promlčecích lhůt a navrhnout způsob mimosoudní dohody, a to 50% plnění ze
současně vymahatelné částky.
c) paní Ivaně Matyášové, referentce organizačně-správního odboru, aby neodkladně
informovala ředitele příspěvkových organizací o nutnosti předložení veškerých podkladů
dle § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb..
d) paní Ivaně Matyášové, referentce organizačně-správního odboru, aby zajistila
podklady pro schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2013, a to
do 31.5.2014.
e) Bc. Lence Faltysové, referentce organizačně-správního odboru připravit článek do
zpravodaje města Kostelec nad Orlicí s oslovením veřejnosti, zda obnovovat a udržovat
křížovou cestu.

6. doporučuje ZM
a) souhlasit s vyhlášením grantového programu Města Kostelec nad Orlicí pro rok 2014
„Grant – volnočasové aktivity“, kde rozpočtová částka je 500.000 Kč.
b) zvolit Ing. Tomáše Diblíka, bytem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 206 do
funkce přísedícího u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou na další volební období.
7. bere na vědomí
a) zápis č. 1/2014 z jednání komise kultury ze dne 26.2.2014.

