USNESENÍ
č. RM 3/43/2008
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 11. 2. 2008

RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy na pronájem náměstí a přilehlých komunikací ve dnech 15. – 20. dubna
z důvodu konání Kostelecké pouti. Schvaluje smluvní cenu za pronájem ve výši 5000,-- Kč, s tím že SK
Klackaři splní veškeré podmínky požadované legislativou (žádost o povolení ke zvláštnímu užívání
silničního pozemku, vyrozumění dotčených složek, atd.) včetně podmínky zajištění přístupu veřejnosti
k WC po dobu konání pouti
b) uzavření nové Smlouvy o dílo o svozu tříděného odpadu – plastů, skla a papíru s platností a účinností od 1.
března 2008

c) uzavření nové Smlouvy o dílo o přistavení a svozu velkoobjemových kontejnerů na vybrané druhy
odpadu s platností a účinností od 1. března 2008
d) vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 677/2 (zastavěná plocha – společný dvůr) o výměře 219
m2 ve Štefánikově ulici ve městě a k. ú. Kostelec nad Orlicí
e) vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 2345/14 (zastavěná plocha – jiná stavba) o výměře 417
m2 a budovy na tomto pozemku nacházející se v areálu bývalých kasáren ve městě a k. ú. Kostelec nad
Orlicí
f) Smlouvu mezi městem Kostelec nad Orlicí a TJ SOKOL Kostelec nad Orlicí o spoluužívání přístavby
sociálního zařízení v čp. 265
g) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z programu Královéhradeckého kraje SMR200811
h) podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z programu Královéhradeckého kraje RRD200806
s tím, že v případě nezískání dotace město opravu památníku nebude realizovat
2. souhlasí
a) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu Hasičskému sboru
České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí – město
b) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu Českému
zahrádkářskému svazu, ZO Kostelec nad Orlicí
c) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu Městskému úřadu,
odboru školství, kultury a tělovýchovy Kostelec nad Orlicí
d) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu panu Marianu Šípošovi
zastupující Český rybářský svaz ZO Kostelec nad Orlicí
e) s pronájmem Palackého náměstí a přilehlých komunikací softbalovému oddílu SK Klackaři Kostelec
nad Orlicí na konání Kostelecké pouti v upraveném termínu tj. 15. – 20. 4. 2008
f) s navýšením paušální odměny pro Advokátní kancelář JUDr. Miloslava Tuzara, Rychnov nad
Kněžnou na částku 27.500,-- Kč + DPH s účinností od 1. února 2008
3. doporučuje
a) zastupitelstvu města schválit projekt Centrum kulturního a společenského života Kostelecka, který
slučuje projekty – Úprava centra města, Rekonstrukce kulturního střediska Rabštejn, za hlavní prioritu
města Kostelec nad Orlicí
b) zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo číslo 07/07 – Úprava centra
města v předloženém znění – viz. příloha
c) zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 08/07 – Rekonstrukce
kulturního střediska Rabštejn v předloženém znění – viz. příloha
d) zastupitelstvu města schválit podání žádosti o příspěvek z rozpočtu SFDI na financování dopravního
generelu města, a v případě jeho získání, dofinancování ceny za jeho zpracování do 100 % skutečných
nákladů
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e) zastupitelstvu města uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku parcelní č.
2345/69 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2775 m2 za cenu 200,-Kč/m2, cena celkem 555.000,-Kč a objekt o zastavěné ploše 14 m2 (jiná stavba) se stavební parcelou č. 2345/70 za cenu 42.000,-- Kč
panu Petru Doskočilovi, bytem Příkopy 1238, Kostelec n. Orl. Smluvní cena celkem 597.000,-- Kč.
Kupované nemovitosti budou sloužit k podnikání. Záměr města byl na veřejné desce zveřejněn od 18. 7.
do 2. 8. 2007. Úhrada nemovitostí by byla realizována ve 4 ročních splátkách: 2008 - 2011
4. jmenuje
ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. Ing. Danu
Navrátilovou novým členem dozorčí rady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o.
5. bere na vědomí
a) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. rezignaci pana Ing.
Karla Lepšíka na funkci člena dozorčí rady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o.
b) informaci o současném stavu záměru vypovědět smlouvu na dodávky tepla firmě PPT Plzeň
c) informaci o možnosti vypovězení smlouvy na pronájem plakátovacích ploch
d) informaci o využití úsporných výbojek a v současnosti využívaných typech stožárů
e) informaci o finančním příspěvku na osobní asistenci občanskému sdružení ORION
f) plán kulturních akcí města na rok 2008
g) zápis z jednání komise pro kulturu č. 1/2008
h) zápis z jednání komise pro rozvoj města a regionu, cestovní ruch č. 1/5/2008
i) zápis z jednání komise výstavby č. 1/2008
6. revokuje
své usnesení č. 28/34/2007 bod 8) ze dne 22. 10. 2007 v tomto znění: RM doporučuje ZM schválit
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné na pozemky par. č. 1620 o výměře 769 m2 – vlastník
město Kostelec nad Orlicí, LV - 10001, za část pozemku par. č. 1621/2 o výměře 1038 m2 – vlastník:
Eva Jirásková, Mgr. Věra Jirásková a Zdena Foldýnová
7. opravuje
své usnesení č. l9/25/2007 bod 3d) ze dne 16. 7. 2007 následovně: RM doporučuje zastupitelstvu města
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné s paní Zdeňkou Gazdovou, bytem Lískovecká 86, Frýdek
– Místek 738 01. Jedná se o směnu pozemků kdy pí Zdeňka Gazdové směňuje pozemek par. č. 1621/2
(travní porost) o výměře 1038 m2 a město dává ke směně pozemek par. č. 1620 (trvalý travní porost) o
výměře 769 m2. Pozemek bude využit k pokládce kanalizační stoky C1

V Kostelci nad Orlicí dne 11. 2. 2008

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarostka města
Ing. Irena Weisserová

2

