USNESENÍ
č. RM 12/18/2007
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 9. 5. 2007
RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. souhlasí
a) se zveřejněním záměru obce odprodat část par. č. 1727/1 o výměře cca 150 m2 (ostatní plocha - ostatní
komunikace) v lokalitě Stradina ve městě a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
b) se zveřejněním záměru na výpůjčku (pronájem) pozemku parc. č. 2272 (trvalý travní porost) o výměře 877 m2
v lokalitě Štědrá u ulice Tylovy v kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
c) s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor Příkopy čp. 530 v Kostelci nad Orlicí.
d) s vyvěšením záměru na pronájem pozemku parc. č. 3960/3 – zahrádky v lokalitě Štědrá v k. ú. Kostelec nad
Orlicí.
e) s vyvěšením záměru na pronájem pozemku parc. č. 3960/14 – zahrádky v lokalitě Štědrá k.ú. Kostelec nad Orlicí.
f) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části Palackého náměstí, Jiráskova náměstí, ul. I.J. Pešiny, Tyršovy a
Dukelských hrdinů v Kostelci nad Orlicí za účelem uspořádání tradiční Kostelecké pouti za nájemné stanovené
dohodou stran ve výši 5 000,- Kč
g) s prodejem nepotřebné železné konstrukce panu Janu Šedovi za pětinásobek výkupní ceny šrotu.
h) s převedením prostředků Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí z hlavní činnosti na mzdy.
i) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 na veřejnou hudební produkci panu Bohumíru Dostálovi zastupujícímu
Automotoklub Kostelec nad Orlicí v předkládaném rozsahu na akci pod názvem 17. Setkání klubu motodědků
v Autokempinku Orlice
j) s přidělením bytu v DPS čp. 763 po paní Marii Homolkové paní Anně Pelinkové, trvale bytem Koryta 24, na
dobu určitou od 10.5.2007 do 31.12.2007
k) s převodem členských práv a povinností v BD Jungmannova v Kostelci nad Orlicí k bytu č. A6 v bytovém domu
čp. 1448 v ul. K Tabulkám na pí Janu Ludvíkovou, dosud bytem Kostelec nad Orlicí, Nerudova 1349 s účinností od
1. května 2007
l) s vyplacením prémií jednateli společnosti TS s.r.o. Kostelec nad Orlicí ve výši 8% vyplacené odměny za 4.
čtvrtletí 2006
m) s vyplacením mimořádné odměny jednateli společnosti za práce spojené se sloučením Kosteleckého bytového
podniku, spol. s r.o., s Technickými službami, s.r.o. ve výši jednoho měsíčního platu
n) s převzetím záštity nad konáním akce Balonkové nebe

2. nesouhlasí
s úhradou nákladů spojených s opravami v BISTRU
3. schvaluje
a) paušální nájemné za nebytové prostory Příkopy čp. 530 využívané Občanským sdružením Brouček ve výši
8 700,- Kč od června 2007 do prosince 2007 a dále finanční příspěvek města Kostelec nad Orlicí ve výši 8 700,- Kč
na jeho zaplacení
b) prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Tyršova čp. 1070, Kostelec nad Orlicí, pí Vlastě Jovnášové, bytem
Tyršova 1070, Kostelec nad Orlicí, na dobu určitou od 1.6.2007 do 31.5.2008
c) uzavření nájemní smlouvy na byt č.15 v čp. 1459, ulice Rudé armády, Kostelec nad Orlicí, s paní Janou
Luňákovou, bytem Rudé armády 1059, Kostelec nad Orlicí, na dobu určitou do 9.5.2009 s účinností od 10.5.2007 a
to za předpokladu, že nájemce splňuje podmínky dotačního programu
d) příspěvek Dobrovolnému svazku obcí Region Orlické hory ve výši 8.000,- Kč na projekt Cyklobusy Orlických
hor – západní a východní část
e) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v Solnické ul. čp. 1373, Kostelec nad Orlicí, s paní Martinou Langrovou,
bytem Rudé armády 1459, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou do 30.6.2008 s účinností od 1.7.2007
f) poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu OSV (položka sociální služby) ve výši 3.000,-Kč Českému
červenému kříži, oblastní spolek Rychnov nad Kněžnou, Panská 79, Rychnov nad Kněžnou na činnost spolku.
g) pořádání akce Evropský týden mobility ve dnech 16. – 22. 9. 200.
h) v souvislosti s konáním Evropského dne bez aut uzavření Palackého náměstí pro automobilovou dopravu dne
20. 9. 2007 v době od 7:00 do 15:00 hodin.
i) předložený návrh Smlouvy o poskytování služeb v oblasti přenosu dat číslo 2007100 s firmou Coma, s.r.o.,
Masarykova 8, 572 01 Polička, IČ 47471557.
j) RM schvaluje příspěvek na provoz v roce 2007 ve výši 8.700,- Kč občanskému sdružení Brouček
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4. doporučuje
a) ZM schválit prodej pozemku par. č. 2215/2 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 189 m2 v ulici Kaněrova
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí p. Stanislavu Janečkovi, bytem Tylova 209, Kostelec nad Orlicí. Záměr města prodat
uvedenou nemovitost byl zveřejněn na úřední desce od 9. 2. do 26. 2. 2007. Pozemek bude využíván společně
s okolními pozemky, které má kupující ve svém vlastnictví. Cena je stanovena na 200,- Kč/m2 - cena celkem
37.800,- Kč.
b) ZM schválit provedenou inventarizaci majetku města za rok 2006.
c) ZM schválit Místní plán protidrogové politiky Kosteleckého regionu 2007-2009.
d) uzavřít novou smlouvu o pronájmu softbalového hřiště v dikci smlouvy předchozí
e) evidovat projekt v databázi projektů města (Integrovaný projekt) respektive v rámci strategického plánu.

5. bere na vědomí
a) zprávu o investicích města v roce 2007, přednesenou Ing. Karlem Lepšíkem.
b) zprávu o příjmech a výdajích na státní správu v I. čtvrtletí roku 2007.
c) zprávu o činnosti euromanažera
d) vyjádření sportovní komise k dopisu SK Klackaři.
e) informaci o postupu projektu realizace školícího střediska v objektu hasičské zbrojnice.
f) zprávu o hospodaření TS s.r.o. Kostelec nad Orlicí.
g) zápis z jednání dozorčí rady TS s.r.o. Kostelec nad Orlicí dne 27. března 2007 a informace k němu podané
předsedou dozorčí rady panem Janem Dedkem.
h) zápis z jednání komise pro rozvoj města a regionu, cestovní ruch - č. 1 a č. 2
i) zápis z jednání komise pro kulturu č. 4
j) zápis z jednání komise výstavby č. 2
k) informaci o žádosti firmy OREDO o příspěvek na dopravní obslužnost.

6. ukládá
a) hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kanalizace Kostelec nad Orlicí –
napojení lokality Skála“ zahájit svou činnost dne 15. 5. 2005 v 10.00 hodin)
b) RM ukládá sl. Věře Loufkové a Ing. Ireně Weisserové realizaci akce Evropského týdne mobility.
7. jmenuje
a) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění hodnotící komisi pro
posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kanalizace Kostelec nad Orlicí – napojení lokality Skála“
v tomto složení členů: Ing. Ivana Červinková, Ing. Irena Weisserová, Ing. Mgr. Hynek Martinek Ph.D, Ing.
Miroslav Matějus, Ing. Karel Lepšík a Ing. Jana Wagnerová. Za náhradníky členů hodnotící komise jmenuje p.
Václava Uhlíře, pí Janu Šabatkovou, Ing. Miluši Černohousovou, p. Oldřicha Luňáčka, pí Marcelu Černohorskou
a Ing. Jiřího Březinu
b) členy grantových komisí:
Podpora neprofesionálních aktivit: Ing. Irena Weisserová, Mgr. Jana Fryčová, p. Lenka Faltysová, Mgr. Miroslava
Sahulová, p. Václav Uhlíř
Podpora práce s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity: Ing. Irena Weisserová, Mgr. Miroslava Sahulová, p. Lenka
Faltysová, PaedDr. František Dosedla, p. Jan Dedek, Ing. Miroslav Matějus, Ing. Pavlína Tamášová

8. zmocňuje
starostku města podepsat Chartu 2007, kterou se město Kostelec nad Orlicí připojí k Evropskému týdnu mobility

V Kostelci nad Orlicí dne 9. května 2007

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarostka města
Ing. Irena Weisserová
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