USNESENÍ
č. RM 4/2014
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 15.12.2014
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) vyřazení položky inv. č. 07306 – městský informační systém mios a položky inv. č. 08110
– mios – informační systém města (označení) z evidence majetku města.
b) vícepráce dle přílohy v ceně 235.687 Kč včetně DPH na akci „II/316 Kostelec nad Orlicí
2. etapa“ Rekonstrukce chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení,
společnosti MATEX HK s.r.o., se sídlem 500 03 Hradec Králové, Kladská 181.
c) smlouvu o výpůjčce nebytových prostor o celkové podlahové ploše 21 m2 umístěných
v 1. NP budovy čp. 530 v ul. Příkopy v Kostelci nad Orlicí se společností Romodrom
o.p.s., se sídlem 110 00 Praha 1 – Staré Město, Rybná 716/24 na dobu určitou od
1.1.2015 do 31.12.2015.
d) nájemní smlouvu na byt č. 7 v ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s paní ……………,
na dobu určitou dvou let s účinností od 1.2.2015 do 31.1.2017 za předpokladu, že
nájemce splňuje pravidla příslušného dotačního programu.
e) dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 24.1.2014 na byt č. 10 v ulici K Tabulkám, Kostelec
nad Orlicí s manžely .
, na dobu určitou dvou let s účinností od 1.2.2015 do
31.1.2017.
f)

nájemní smlouvu na byt č. 21 v ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s paní ……………,
na dobu určitou dvou let s účinností od 1.2.2015 do 31.1.2017 za předpokladu, že
nájemce splňuje pravidla příslušného dotačního programu.

g) nájemní smlouvu na byt č. 9 v ulici Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní ……………,
na dobu určitou jednoho roku s účinností od 1.2.2015 do 31.1.2016 za předpokladu, že
nájemce splňuje pravidla příslušného dotačního programu.
h) nájemní smlouvu na byt č. 15 v ulici Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní ……………,
na dobu určitou dvou let s účinností od 1.2.2015 do 31.1.2017 za předpokladu, že
nájemce splňuje pravidla příslušného dotačního programu.
i)

Plán oprav bytového fondu pro rok 2015 dle přílohy ze dne 10.12.2014.

j)

výpověď smlouvy č. 0108488909 se společností Generali Pojišťovna a.s., IČ: 618
59 869, se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2.

k) veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 zákona o
přestupcích na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2018 s obcí Chleny.
l)

veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 zákona o
přestupcích na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2018 s obcí Tutleky.

m) veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 zákona o
přestupcích na dobu určitou od jejího uzavření do 31.12.2018 s obcí Hřibiny-Ledská.
n) realizaci přestavby alternativního pohonu LPG u služebního vozidla Pečovatelské služby
Kostelec nad Orlicí zn. Citroen Berlingo, SPZ 5H60610 s firmou Jiří Falta, 517 21 Týniště
nad Orlicí - Štěpánovsko 101.
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2. souhlasí
a) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce ulice Štefánikova, Kostelec
nad Orlicí“ se společností MATEX HK s.r.o., se sídlem 500 03 Hradec Králové Kladská
181 s prodloužením termínu do 31.12.2014.
b) s vyvěšením záměru obce na prodej pozemku parc.č. 187/1 - trvalý travní porost o
výměře 90 m2 v kat.ú. Kostelecká Lhota.
c) s podáním žádosti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o schválení finančních
prostředků na zřízení 3 letého provozu ochranného čerpání v předpokládané výši
5.630.087 Kč vč. DPH.
d) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na pořádání veřejné produkce hudby panu …………
na akci pod názvem „Štěpánská diskotéka“, která se bude konat v Bowling Split, ul.
Krupkova ve dnech 25.12.2014 – 26.12.2014 v čase od 20:00 do 02:00 hodin.
e) 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 „Silvestr – diskotéka“, která se bude konat v Baru Špíglovka ve dnech
31.12.2014 – 1.1.2015 v čase od 19:00 do 05:00 hodin.
f)

s prodloužením nájemních smluv občanům v Domech s pečovatelskou službou v ul.
Frošova čp. 1414 a čp. 763, 517 41 Kostelec nad Orlicí s účinností od 1.1.2015 do
31.12.2015 dle přílohy.

g) s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 203 paní .
1.1.2015 do 31.3.2015 dle přílohy.

na dobu určitou od

h) s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 114 panu .
1.1.2015 do 30.6.2015 dle přílohy.

na dobu určitou od

i)

s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 304 paní .
1.1.2015 do 30.6.2015 dle přílohy.

na dobu určitou od

j)

s Pověřením Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji,
s účinností od 1.1.2015 do 31.12.2016.

k) s převodem finančních prostředků ve výši 32.000 Kč ze školného na platy zaměstnanců
Mateřské školy Mánesova, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Mánesova.
3. nesouhlasí
a) s poskytnutím finančního příspěvku Farní charitě Litomyšl, se sídlem 570 01 Litomyšl,
Bělidla 392 na poskytované služby pro rok 2015.
4. revokuje
a) usnesení z jednání RM č. 3/2014 ze dne 8.12.2014, bod 1a), kterým schválila Plán oprav
bytového fondu pro rok 2015 dle přílohy.
5. bere na vědomí
a) výpověď smlouvy o umístění prvků MIOS ze dne 8.12.2004 ve znění dodatku č. 1 ze dne
8.12.2009 se společností Pension U Kapličky s.r.o., se sídlem 517 64 Bartošovice
v Orlických horách, č.e. 159, doručenou dne 9.12.2014.
b) informaci o pozůstalosti po kosteleckých rodácích Emilu a Josefu Schützových.
c) rezignaci RNDr. Tomáše Kytlíka na funkci šéfredaktora redakční rady zpravodaje města
Kostelec nad Orlicí „Orlice“ ke dni 15.12.2014.
d) rezignaci Ing. Luboše Lercha na předsedu správní rady Regionálního turistického a
informačního centra, o.p.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, I. J. Pešiny 39.
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e) rezignaci Ing. Jiřího Bartoše na předsedu Dobrovolného svazku obcí Orlice ke dni
3.12.2014.
6. jmenuje
a) funkce členů komise školství, kultury, tělovýchovy a sportu Šárku Slezákovou, Zuzana
Kschwendovou, Bc. Jana Šlaje, Mgr. Jiřího Němce, PaedDr. Františka Dosedlu a Mgr.
Ivu Chadimovou s účinností od 16.12.2014.
b) do funkce členů komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality pana Václava
Krejsu, Ing. Pavla Vosáhla, Josefa Horáka, Jiřího Myšáka, Petra Černohorského a
Miroslava Kráľe s účinností od 16.12.2014.
c) do funkce členů komise pro hospodaření s byty Ing. Lenku Forchovou, Jarmilu
Juhasovou, Rudolfa Kameníka a Renatu Kubíčkovou s účinností od 16.12.2014.
d) do funkce členů komise sociální a zdravotní MUDr. Ivu Matějusovou, MUDr. Renatu
Skuhrovcovou, Pavlínu Blažkovou a Bělu Kovaříčkovou s účinností od 16.12.2014.
e) do funkce šéfredaktora redakční rady zpravodaje města Kostelec nad Orlicí „Orlice“ pana
Bc. Tomáše Kavalka s účinností od 16.12.2014.
f)

do funkce členů redakční rady zpravodaje města Kostelec nad Orlicí „Orlice“ Zuzanu
Kschwendovou, Bc. Ivonu Jasníkovou, Josefa Hejhala, Karla Martince, Zdeňka Fabiánka
a RNDr. Tomáše Kytlíka s účinností od 16.12.2014.

7. doporučuje ZM
a) souhlasit s přijetím návrhu pana Jiřího Chaloupky, IČO: 45543674 na zaplacení částky
10.000 Kč a poloviny soudního poplatku, která nebude soudem vrácena, v rámci
probíhajícího sporu sp.zn. 6C216/2014 a pověřit JUDr. Miloslava Tuzara k uzavření
smíru ve věci.

Kostelec nad Orlicí 18.12.2014

František Kinský
starosta města

Ing. Tomáš Langr
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 4/2014 ze dne 15.12.2014 je anonymizováno.
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