USNESENÍ
č. RM 8/83/2009
Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 23. 3. 2009

RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ

1. schvaluje
a) smlouvu o výpůjčce dat, která bude uzavřena mezi městem Kostelec nad Orlicí jako pořizovatelem dat a
firmou Jacobs Consultancy spol. s r.o Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 110 00, IČ : 6493951, jednající
panem Paulem Rileyem, jednatelem, jako nabyvatelem dat. Pořizovatel dat se touto smlouvou zavazuje
poskytnout nabyvateli dat bezúplatně podkladové materiály sloužící ke zpracování „Studie komplexního
využití území nivy Orlice v Královéhradeckém kraji“.
b) smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi městem Kostelec nad Orlicí a firmou Iva Roubínková –
RADIVA reality, IČ: 668 01 958, se sídlem podnikání Pulice 136, 518 01 Dobruška. Předmětem této
smlouvy je zpracování prohlášení vlastníka budovy podle zákona číslo 72/1994 Sb., kterým se upravují
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům v
platném znění pro převody bytových a nebytových jednotek v domech čp. 998, 999, 1103, 1104, 1105,
1106, 1109, 1110, 1111, 1377, 1378 a 1379, to vše v obci a katastrálním území Kostelec nad Orlicí,
včetně návrhu na vklad vlastnických práv dle tohoto prohlášení do katastru nemovitostí.
2. souhlasí
s umístěním plakátů formátu 70x100 na sloupy veřejného osvětlení v Kostelci n. Orl. pro konání
cirkusového představení pořádané společností Minicirkus Eduardo, Eduard a Marie Janečkovi, Lomecká
1509, 19016 Praha 9 – Újezd nad Lesy za cenu 500,-- Kč.
3. nesouhlasí
a) s přijetím nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění „Jednostupňová PD na Zateplení objektu a výměna topného média MŠ
Mánesova, č.p. 987 v Kostelci nad Orlicí“ s tím, že celá akce bude připravena do 9. výzvy na dotace
z operačního programu životního prostředí – prioritní osa 2.1 – Dotace pro zlepšení prostředí.
b) s přijetím nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění „Vypracování žádosti o dotaci z OPŽP –prioritní osa 2.1 – Dotace pro
zlepšení prostředí na Zateplení objektu a výměna topného média MŠ Mánesova, č.p. 987 v Kostelci nad
Orlicí“ s tím, že celá akce bude připravena do 9. výzvy na dotace z operačního programu životního
prostředí – prioritní osa 2.1 – Dotace pro zlepšení prostředí.
Kostelec nad Orlicí dne 23. 3. 2009

Ing. Ivana Červinková
starostka města

Ing. Irena Weisserová
místostarostka města
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