USNESENÍ
č. RM 4/44/2008
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 25. 2. 2008

RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. schvaluje
a) ve funkci valné hromady Kosteleckého bytového podniku, s. r. o. převedení výsledku hospodaření
za rok 2005 – zisku ve výši 160.500,98 Kč v objemu 5% ze zisku do rezervního fondu a zbytek
zisku do nerozděleného zisku minulých let
b) ve funkci valné hromady Kosteleckého bytového podniku, s. r. o. převedení výsledku hospodaření
za rok 2006 – zisku ve výši 158.310,92 Kč v objemu 5% ze zisku do rezervního fondu a zbytek
zisku do nerozděleného zisku minulých let
c) plán výkonů v hospodářské činnosti města Kostelec nad Orlicí zastoupeného Technickými
službami Kostelec nad Orlicí, s. r. o. na rok 2008
d) výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení a pořadí nabídek ostatních hodnocených
uchazečů na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Skatepark – II.
etapa“: Stapring, s. r. o., Komenského 583, Kostelec nad Orlicí
Pořadí nabídek ostatních hodnocených uchazečů v sestupném pořadí dle výhodnosti:
2. APA Vamberk s. r. o., Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk
3. Ing. Aleš Holemý – KONPRA, Za Humny 503/1, 500 09 Hradec Králové
e) uzavření smlouvy o dílo s firmou Stapring, s. r. o., Komenského 583, Kostelec nad Orlicí za
nabídkovou cenu 94.724,-- Kč s DPH 19%, případně s uchazeči ve smyslu § 82 zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách za podmínky schválení částky v rozpočtu města
f) Zásady pro poskytování prostředků grantu Federal - Mogul Friction Products, a. s. Kostelec nad
Orlicí
g) finanční příspěvky z grantu volnočasové aktivity mládeže (Federal – Mogul Friction Products, a.s.
Kostelec nad Orlicí) takto:
TJ Sokol – mezinárodní turnaj v odbíjené
10. 000,-- Kč
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí - memoriál
3. 000,-- Kč
LLamaro Martial Arts Club o.s. – nákup
3.000,-- Kč
boxerských potřeb na nábor dětí
h) uzavření Veřejnoprávních smluv o výkonu některých činností Městské policie Kostelec nad Orlicí
na území obcí: Doudleby nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Žďár nad Orlicí, Čermná nad Orlicí,
Kostelecké Horky, Čestice, Olešnice, Borovnice, Tutleky, Častolovice
2. souhlasí
a) s uzavřením nové pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a. s. Vienna Insurance Group,
Templova 747, 110 01 Praha 1 na dobu 3 měsíců, které zprostředkuje stávající makléř
b) s napojením vodovodu obce Lupenice na vodárenskou soustavu Kostelec n/Orl. za předpokladu,
že budou dodrženy všechny provozní a technologické podmínky s tím, že veškeré náklady
s napojením a provozem ponese obec Lupenice v plném rozsahu
c) s převodem členských práv a povinností k bytu D3 paní Renaty Jurinové, bytem K Tabulkám
1451, Kostelec n/Orl. na paní Květoslavu Pražákovou, bytem Erbenova 586, Kostelec n/Orl.
d) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v rozsahu od 21:00 do 02:00 hodin p. Davidu Cvejnovi
(Restaurace na Skále) a p. Marianu Šípošovi (Koupaliště Kostelec nad Orlicí)
e) s vypovězením smlouvy o nájmu plakátovacích ploch s firmou Milan Bajer – Interiér, Jiráskova
331, Doudleby nad Orlicí a s následným uzavřením smlouvy s SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí
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3. bere na vědomí
a) informaci o současném stavu záměru vypovědět smlouvu na dodávky tepla firmě PPT Plzeň
b) informaci o využití úsporných výbojek a v současnosti využívaných typech stožárů
c) návrh textu Dohody o narovnání (vypořádání vzájemných práv a povinností) se společností
TOMBO Choceň, spol. s r. o. a p. Tomášem Božoněm a doporučuje k projednání v zastupitelstvu
města dne 3. 3. 2008
d) zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 2. 2008
e) zápis z jednání komise pro hospodaření s byty č. 1/2008
4. pověřuje
p. Oldřicha Luňáčka a p. Jiřího Mohra, referenty odboru rozvoje a investic, k předání veškerých
movitých věcí, kterými byla vybavena ubytovna v Rokytnici v Orlických horách, panu Tomáši
Božoňovi
5. jmenuje
grantovou komisi pro podávání návrhů na využití prostředků grantu Federal Mogul ve složení: Ing.
Irena Weisserová, PaedDr. František Dosedla a Lenka Faltysová
6. doporučuje
a) zastupitelstvu města projednat změnu č. 2 územního plánu města přímo na jednání zastupitelstva
města dne 3. 3. 2008
b) zastupitelstvu města pověřit zastupitele, pana Ing. Mgr. Hynka Martinka, Ph.D. ke spolupráci s
pořizovatelem při pořizování změny č. 2 územního plánu města
c) zastupitelstvu města schválit dohodu o zrušení a zřízení zástavního práva mezi Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) a městem Kostelec nad
Orlicí. Touto dohodou se ruší zástavní smlouva ze dne 14. 3. 1997 s právními účinky vkladu ke dni
25. 3. 1997. Touto dohodou přechází zástavní právo ve výši 4,810.000,-- Kč na ČR zastoupenou
ÚZSVM a to na bytové jednotky 1044/7, 1044/8, 1044/9 v bytovém domě č. p. 1047 na pozemku
parc. č. 726, bytové jednotky 1045/9, 1045/10, 1045/11 na pozemku parc. č. 727, bytové jednotky
1059/7,1059/8 v bytovém domě č. p. 1059 na pozemku parc. č. 728, bytové jednotky 1060/7,1060/8
v bytovém domě č. p. 1060 na pozemku parc. č. 729 a bytové jednotky 1061/10, 1061/11, 1061/12 v
bytovém domě č. p. 1061 na pozemku parc. č. 730 včetně příslušných podílů výše popsaných
bytových jednotek na společných částech budov a pozemků, to vše v ulici Rudé armády ve městě a
k. ú. Kostelec nad Orlicí. Zástavní právo je zřízeno na dobu do 18. 12. 2016. Uplynutím této doby
zástavní právo zaniká
d) zastupitelstvu města schválit účast města Kostelec Orlicí v projektu „Lesní škola- Polsko-České
Centrum Ekologické Výchovy” realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 s finančním vkladem města Kostelec
nad Orlicí ve výši 3000,00 €. Tato účast bude stvrzena podepsáním Dohody o spolupráci na
projektu: „Lesní škola- Polsko-České Centrum Ekologické Výchovy” realizovaného z prostředků
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013
7. revokuje
usnesení č. 2a) přijaté radou města č. 31/37/2007 dne 19. 11. 2007, kterým schválila dodatek ke
smlouvě č. 4/96 ze dne 23. 5. 1996 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu
nájemních bytů uzavřený mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem
Kostelec nad Orlicí včetně prohlášení o vzdání se zástavního práva

2

8. vyřazuje
následující body usnesení ze sledování:
24. 10. 2005
19. 12. 2005
27. 02. 2006
24. 04. 2006
22. 05. 2006
05. 06. 2006
19. 06. 2006
07. 08. 2006
17. 09. 2006
20. 11. 2006
29. 11. 2006
04. 12. 2006
18. 12. 2006
08. 01. 2007
22. 01. 2007

19. 02. 2007
26. 03. 2007
03. 04. 2007

23. 04. 2007

02. 05. 2007
09. 05. 2007

15. 05. 2007
21. 05. 2007

04. 06. 2007

18. 06. 2007

25. 06. 2007
09. 07. 2007

1. c)
1. f)
1. j), n)
1. b)
1. a)
1. j)
1. b)
3. c)
1. c), e)
1. b)
celé 1. d), k), l), n)
1.
2. a)
1. k), l), r)
1. c), m)
2. b), g)
3.
6. a), b)
2. a), d)
2. a)
1. a), b), c), d), e), f), g), h)
2. a), b)
3. a), b), c), d), e), f), g)
4.
5. a), b), c), d)
7.
1. celé a), b), c), d), e), f), g), h), ch), i), j), k), l), m), n)
2. a), c), d), e), f), g), h), ch), i), j), k), l)
3. celé a), b), c), d), e)
5. celé
6. celé
celé 1. a), b)
2.
celé 1. a) – n)
2.
3. a) – j)
4. a) – e)
6. a), b)
7. a), b)
8.
celé 1. a), b)
1. a), c), d), e), f), g), h), i)
2.
3. celé a) – e)
4. celé a) - d)
6.
1. celé a) – h)
2. celé a) – h)
3. a), b), c), e), f)
5., 6., 7., 8., 9.
1. celé a), b), c), d). e), f), g), h). i), j)
2. a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p)
3. celé a) – i)
celé 1. a) - e)
2.
1. celé a) – i)
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16. 07. 2007

06. 08. 2007

27. 08. 2007

29. 08. 2007
10. 09. 2007

19. 09. 2007
24. 09. 2007

04. 10. 2007
08. 10. 2007

22. 10. 2007

29. 10. 2007
05. 11. 2007

19. 11. 2007

26. 11. 2007
03. 12. 2007

2. a) – t)
3. celé a) – c)
4. celé a), b)
5.
1. celé a) – b)
3. celé a) – c)
4.
1. celé a) – r)
2. celé a) – c)
3. a), b), c)
5.
1. celé a) – m)
2. celé a) – g)
3. celé a) – i)
6.
celé 1. a), b)
celé 1. a) – d)
2.
3. a) – h)
5.
celé 1. a), b)
1. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p)
2. celé a), b)
3., 5., 6.
celé 1.
1. celé a), b), c), d), e), f), g), h)
2. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), o)
3., 5.
6. celé a) – e)
7., 8., 9., 10., 11.
1. a), b), c), d), e), f), h), i)
2. celé a) – e)
3., 5., 6., 7., 8.
celé 1.
1. celé a), b)
2. a), b), c), d), h)
3. celé a) – g)
1. celé a) – f)
2. a), b), c), d), e), f)
3., 4., 7.
celé 1.
1. a), b), e), f), g), h), i)
2. b), c), d)
3.
4. a), b), c), d), e), f), g), h), j)

V Kostelci nad Orlicí dne 25. 2. 2008

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarostka města
Ing. Irena Weisserová
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