USNESENÍ
č. RM 15/21/2007
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 4. 6. 2007
RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. souhlasí
a) s pořadníkem pro přidělení bytu č. 6 ve Frošově ul. čp. 347 v Kostelci nad Orlicí dle návrhu
bytové komise
b) s vrácením částky 5.000,- Kč jako podílu z částky za úhradu připojovacího poplatku elektřiny při
přidělení bytu v domě č. p. 1456 v ulici Rudé armády panu Josefu Kopeckému, nyní bytem Rudé
armády 1104, Kostelec nad Orlicí
c) s odpočtem částky 5.000,- Kč z celkové částky připojovacího poplatku 10.000,- Kč za každý
odbydlený rok v č. p. 1456 u těch nájemníků, kteří museli jako první nájemníci bytů uhradit
distributoru elektrické energie tento připojovací poplatek
d) s tím, aby připojovací jednorázový poplatek v č. p. 1456 ve výši 10.000,-Kč byl umořen během
doby trvání první nájemní smlouvy, tj. 2 let. Ročně se tak jedná o částku 5.000,-- Kč, která v případě
ukončení nájmu prvonájemce mu pak bude vrácena.
e) s provedením auditu pro rok 2007 komerčním auditorem
f) s prodejem vybavení bistra v čp. 985
g) s přidělením bytu v DPS čp. 763 po zemřelé Libuši Tomešové paní Cecílii Slovákové, trvale
bytem Kostelec nad Orlicí, Jirchářská čp. 1206, na dobu určitou od 5. 6. 2007 do 31. 12. 2007. Rada
města souhlasí, aby náhradníkem pro přidělení bytu byla paní Kristina Dobešová, bytem Kostelec
nad Orlicí, Na Pekajně čp. 198
h) s poskytnutím příspěvku softbalovému oddílu SK Klackaři ve výši 5 000,-- Kč z rozpočtu odboru
sociálních věcí MÚ Kostelec nad Orlicí, položka sociální služby, na akci ,,Softball bez hranic, která
se koná dne 15. 6. 2007
2. schvaluje
a) uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2 v ul. Tyršova čp. 1070, Kostelec nad Orlicí, s
manžely Martinem a Marií Haluškovými, bytem Tyršova 1070, Kostelec nad Orlicí, na dobu určitou
do 30. 6. 2008 s účinností od 2. 7. 2007
b) uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy ze dne 29. 4. 2002 s manžely Petrem a Bohuslavou
Kubešovými na pronájem pozemku parc.č. 3960/3 o výměře 505 m2 – zahrádky v lokalitě Štědrá
s účinnosti od 1.5.2007 do 30. 4. 2012
c) uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy ze dne 15. 4. 2002 s manžely Petrem a Eliškou
Šedivými na pronájem pozemku parc. č. 3960/14 o výměře 513 m2 – zahrádky v lokalitě Štědrá
s účinnosti od 1. 5. 2007 do 30. 4. 2012
d) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor Příkopy čp. 530 a pozemku parc. č.
403 (zahrada) v Kostelci nad Orlicí na dobu neurčitou od 1. 6. 2007 za paušální nájemné ve výši
8 700,-- Kč od června 2007 do prosince 2007 a od roku 2008 za roční paušální nájemné 12 600,-- Kč
s OS Brouček
e) finanční příspěvky z grantu Podpora činnosti s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity takto:
Základní škola Kostelec nad Orlicí
4.682,-- Kč
Občanské sdružení Brouček
8.000,-- Kč
Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí
47.000,-- Kč
Mažoretky
35.000,-- Kč
SK Tigers Kostelec nad Orlicí
40.000,-- Kč
Salesiánské hnutí mládeže
5.000,-- Kč
Zdravé děti Kostelec nad Orlicí
5.000,-- Kč
FbK Kostelec nad Orlicí
35.000,-- Kč
TJ Sokol Kostelecká Lhota
20.000,-- Kč
Junák – svaz skautů a skautek
30.000,-- Kč
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Český kynologický svaz Kostelec nad Orlicí
14 000,-- Kč
f) dodatky č. 3, 4, 5 ke smlouvě o poskytování neinvestiční dotace na provoz školní jídelny se
společností ADEVA – školní jídelny, spol. s r. o., Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí
g) předložený návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dodání a užití programového vybavení Radnice
VERA® z 19. 3. 2002 a Smlouvě o dílo na dodání služeb číslo SWR/02/150 ve znění dodatků č. 1 –
8 s firmou VERA, spol. s r. o., Praha 6 – Vokovice, Lužná 2, IČ 625 87 978
h) předložený návrh Servisní a materiálové smlouvy č. 42523290 s firmou Konica Minolta Business
Solutions Czech, spol. s r. o., Veveří 102, 61600 Brno, IČ 0017650
3. doporučuje
a) zastupitelstvu města schválit výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Novostavba
skateparku v Kostelci nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí: 1. MADOS MT s. r. o. Lupenice; 2.
STRABAG a. s., Rychnov nad Kněžnou; 3. M-SILNICE a. s., Hradec Králové
b) zastupitelstvu města uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Novostavba skateparku v Kostelci nad
Orlicí“ s vybraným zájemcem – firmou MADOS MT s. r. o. Lupenice za nabídnutou cenu
2.095.943,-- Kč s DPH 19%
c) zastupitelstvu města ke schválení finanční příspěvky z grantu Podpora činnosti s dětmi a
mládeží, volnočasové aktivity takto:
FC Kostelec nad Orlicí
120.000,-- Kč
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
146.318,-- Kč
SK Klackaři Kostelec nad Orlicí
90.000,-- Kč
d) zastupitelstvu města počínaje rokem 2008 změnit charakter a pravidla pro přidělování grantů
e) schválit prodloužení smlouvy č. 2006/146 s firmou Vema, a.s., Okružní 871/3a, Brno z 8. 2. 2007
na pronájem softwarových aplikací Mzdy – PAM, Personalistika, ELD, RNP, Excelent, ISP a
konverzního modulu HB0019 pro rozhraní České spořitelny do 31. 1. 2007. K tomuto účelu zajistí
tajemník na příští jednání RM předložení návrhu dodatku smlouvy č. 2006/146
f) zastupitelstvu města vyřazení následujících bodů usnesení ze sledování:
28.06.2004 1.
j), k)
20.03.2006 1.
d), n), o),
3.
15.05.2006 1.
g), i),
3. b),
26.06.2006 1.
e), g), h), ch), i), k), l),
6. a), b),
24.07.2006 1.
a), b), c),
2.
04.09.2006 1.
a), b), c), d), e), f), g),
2.
3.
4. a), b),
5. 6. 7.
20.09.2006 1.
2. a), b), c),
3.
4.
16.10.2006 1.
a), b), c), d), e), f), g), h), ch), i), j), k), m), n),
2.
3. 4.
01.11.2006 1.
2.
3.
4.
5.
15.11.2006 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
11.12.2006 1.
c), d), e), f), g), h), ch), i), k), l), m),
2.
3.
4. a) 5. b),c)
29.01.2007 1.
a), b), c), d), 2.
3. a), b), c), 4. a), b),
5.
6.
05.03.2007 1.
a), b), c), f), g),
3 a), b),
4.
5 a),
10.04.2007 1.
a), c), d), e), f),
2.
3.
4.
4. bere na vědomí
a) ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6 v ul. Frošova čp. 347 v Kostelci nad Orlicí, uzavřené s paní
Petrou Karkošovou, bytem Frošova 347, Kostelec nad Orlicí nejpozději ke dni 31. 7. 2007
b) postup řešení bytové situace nájemců domu čp. 1453 K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí, kteří
příjmově nesplní podmínky dotačního programu
c) informace o možném způsobu řešení pohledávek firmou REALBOHEMIA a. s., Praha
d) pracovní řád městského úřadu Kostelce nad Orlicí
e) zápis z kulturní komise č. 5/2007
f) sdělení manželů Kabešových ve věci rušení nočního klidu
5. nedoporučuje
v současné době akceptovat nabídku firmy CZECH RADAR a. s. k instalaci stacionárního radaru
k měření rychlosti a monitorování průjezdů na červenou ve městě
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6. revokuje
a) schválený pořadník na byt č. 13 v ul. Rudé armády čp. 1459 v Kostelci nad Orlicí
b) usnesení rady města ze dne 23. 4. 2007 bod č. 1ch) o uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na
pronájem pozemku parc. č. 3960/3 – zahrádky v lokalitě Štědrá
c) usnesení rady města ze dne 23. 4. 2007 bod č. 1 i) o uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na
pronájem pozemku parc. č. 3960/14 – zahrádky v lokalitě Štědrá
7. ukládá
ekonomickému a majetkovému odboru vyvěsit záměr na prodej vybavení bistra čp. 985
8. odnímá
pověření k plnění některých úkolů při řízení městské policie panu Petru Paulusovi k 30. 6. 2007
9. pověřuje
plněním některých úkolů při řízení městské policie p. Petra Černohorského v souladu se zákonem
553 z roku 1991 Sb., a to s účinností od 1. 7. 2007

V Kostelci nad Orlicí dne 4. 6. 2007

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarostka města
Ing. Irena Weisserová
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