USNESENÍ
č. RM 21/96/2009
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 14.09.2009
RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. schvaluje

2

a) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 (1+1 o velikosti 42,93 m ) v ulici Rudé armády čp. 1459,
Kostelec nad Orlicí, s paní Lucií Malou, bytem 517 45 Chleny 16, na dobu určitou 2 roky do
14.09.2011 s účinností od 15.09.2009 za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky dotačního
programu.
b) úpravu rozpočtu města č. 5 na rok 2009, kterou jsou přiděleny prostředky na dovoz dětí do MŠ
Chleny.
c) Smlouvu č. 6/S/2009 o poskytování závodního stravování mezi Městem Kostelec nad Orlicí a
VOŠ, SOŠ a SOU, Komenského 873, Kostelec nad Orlicí na zajištění obědů pro klienty PS.
d) dodatek č.2 Smlouvy
Častolovice.

o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany městyse

e) prodloužení smluv o výkonu veřejné služby na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2009 pro
občany Kostelce nad Orlicí, Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder.
f)

smlouvu o dílo č. 22/2009 na realizaci výsadby aleje podél Solnické cesty, která bude uzavřena
mezi městem Kostelec nad Orlicí a zhotovitelem panem Pavlem Hauptem, DiS., Kunčice 274, 561
51.

g) Dodatek č. 2 k smlouvě o zprostředkování pojištění ze dne 11. dubna 2003, který bude uzavřen
mezi městem Kostelec nad Orlicí a firmou PRO Consulting s.r.o. Předmětem dodatku je změna
sídla firmy.
h) smlouvu o zajištění nepravidelné autobusové dopravy mezi Kostelcem nad Orlicí a Chleny v obou
směrech, která bude uzavřena mezi městem Kostelec nad Orlicí a firmou AUDIS BUS s.r.o.,
Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou zastoupená jednatelem panem Milanem
Cedidlou.

2. souhlasí
a) s vyhlášením prací na tvorbě rozpočtu města na rok 2010 a schvaluje zásady pro jeho tvorbu.
b) s odkladem splátek vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí přechodné sociální výpomoci s paní
Evou Sejkorovou, bytem Zahradní 846, Kostelec nad Orlicí s tím, že pokud další splátka nebude
uhrazena do 31.10.2009, ztratí paní Sejkorová výhodu splátek a věc bude řešena exekucí.
Termín splacení dluhu tj. 20.5.2011 se nemění.
c) s rozmístěním 3 betonových trub – plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v termínu stanoveném zákonem. Budou umístěny na Palackého
náměstí.
d) s prodejem nefunkční a neopravitelné krátké střelné zbraně Revolver, zn. ARMINIUS, vz. HW 38,
r.: 38 special, v.č. 649837 včetně průkazu zbraně: MS 857510 firmě EBY, s.r.o. Doudleby nad
Orlicí, zastoupené panem Michálkem za cenu 100,- Kč.

3. doporučuje
a) ZM schválit nákup veřejné části vodního díla tj. prodlouženého vodovodního řadu (bez domovní
přípojkou rPE 32) a prodloužené veřejné kanalizace, která je provedena jako výtlačné potrubí v
Erbenově ulici (bez domovní přípojky) v KÚ Kostelec nad Orlicí. Tento nákup bude financován
z rozpočtu města na rok 2010.
b) ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb v
území Kostelecka a naplnění stanovených priorit.
c) ZM souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Stálá muzejní expozice počátku osídlení
města“ v rámci vyhlášené výzvy MAS NAD ORLICÍ.
d) ZM souhlasit s předfinancováním projektu podaného v rámci vyhlášené výzvy MAS NAD
ORLICÍ „Stálá muzejní expozice počátku osídlení města“ ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu roku
2010.
e) ZM souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Sportoviště u ZŠ na Skále – víceúčelové
hřiště“ v rámci vyhlášené výzvy MAS NAD ORLICÍ.
f)

ZM souhlasit s předfinancováním projektu podaného v rámci vyhlášené výzvy MAS NAD ORLICÍ
„Sportoviště u ZŠ na Skále – víceúčelové hřiště“ ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu roku 2010.

g) ZM souhlasit s realizací projektu občanského sdružení Kozoderská lípa, o.s. týkající se úpravy
návsi v Kozodrech v rámci vyhlášené výzvy MAS NAD ORLICÍ a současně s poskytnutím
bezúročné půjčky ve výši 225 tis. Kč v období duben – říjen 2010.

4. bere na vědomí
informaci ohledně stavu dřevěných herních prvků umístěných v areálu školní družiny.

Kostelec nad Orlicí dne 14.09.2009

Ing. Ivana Červinková
starostka města

Ing. Irena Weisserová
místostarostka města

