USNESENÍ
č. RM 3/9/2007
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 5. 2. 2007
RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. souhlasí
a) s převodem členských práv a povinností k bytu č. B3/1 v objektu 58 b.j. v ulici Tabulkám čp. 1449
z p. Pavla Kašpara na pana Ing. Jana Hájka, CSc., bytem Příkopy 230, Kostelec nad Orlicí
b) se zveřejněním záměru na prodej části par. č. 2215 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře
cca 180 m2 v ulici Kaněrova ve městě a kat. ú. Kostelec nad Orlicí
c) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu Základní škole
Kostelec nad Orlicí, Městu Kostelec nad Orlicí a Hasičskému sboru České hasičské jednoty
Kostelec nad Orlicí
d) s uzavření smlouvy o spoluužívání přístavby sociálního zařízení v Sokolovně na dobu určitou do
30.6.2007
e) s prodloužením platnosti ceníku vstupného do víceúčelové haly do konce zimní sezony, to znamená
do doby fungování víceúčelové nafukovací haly
2. schvaluje
a) podíl účasti nájemníků na nákladech za znalecký posudek ve výši 700,- Kč pro sl. Langrovou,
Bundálovy, pí Veselkovou a pí Velikou
b) uvedení bytů č. 1,2,4 do uživatelného stavu likvidací plísní nátěrem SUPERCOMFORT na
náklady nájemníků
c) Smlouvu SWRp/06/35 o pronájmu a užívání programového vybavení Radnice VERA® s firmou
Vera, s.r.o., Praha 6- Vokovice, Lužná 2, IČ: 62587978
d) předložené návrhy Servisní a materiálové smlouvy č. 42522790 a č. 42522800 s firmou Konica
Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. Veveří 102, 616 00 Brno, IČ: 00176150
3. doporučuje
a) zastupitelstvu města odkoupení pozemku parc. č. 567/13 (orná půda) o výměře 164 m2 v kat. ú.
Kostelecká Lhota a to z ½ od pana Ing. Jiřího Matyáše, bytem Zalužanská 1271, Mladá Boleslav III,
293 01 Mladá Boleslav 1 a z ½ od paní Jany Matyášové, bytem Kostelecká Lhota 77, 517 41
Kostelec nad Orlicí za cenu 30,-- Kč/m2, cena celkem 4.920,-- Kč. Pozemek bude sloužit k rozšíření
místní komunikace města
b) zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem pozemku parc. č. 1175/2 v kat. ú. Kostelecká Lhota
z důvodů nedořešeného odvádění dešťových a splaškových vod z této lokality
c) zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem části stavební parcely p. č. 211, neboť tato část
pozemku je součástí nemovitosti č. p. 437, která je navržena k samostatnému prodeji
d) zastupitelstvu města schválit prodej rodinného domu č.. p. 437 o obytné ploše 156,13 m2 v ulici
Riegrova včetně stavebního pozemku parc. č. 211 o výměře 287 m2 v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí
panu Marku Bečvářovi, bytem Rudé armády 1459, 517 41 Kostelec nad Orlicí za nabídnutou cenu
556.000,-- Kč

4. bere na vědomí
a) informaci o plánované výstavbě v Jungmannově ul.
b) dopis současných a budoucích obyvatel ulice Na Pekajně a přilehlých ulic
c) informace a postup navržený odborem sociálních věcí ve věci přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou paní Věře Frantíkové
d) zápis z jednání komise pro prevenci kriminality
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5. jmenuje

na návrh tajemníka úřadu Bc. Irenu Kubcovou do funkce vedoucí správního a organizačního
odboru s účinností od 1. března 2007
6. pověřuje

odbor správy majetku města zařadit lokalitu Na Pekajně do výhledového investičního záměru
města.

V Kostelci nad Orlicí dne 5.2.2007

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarostka města
Ing. Irena Weisserová
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