USNESENÍ
č. RM 16/22/2007
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 18. 6. 2007
RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. schvaluje
a) ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 84 (ostatní plocha, zeleň) o
výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 111/3 (ostatní komunikace) o výměře 6 m2 na Jiráskově
náměstí v Kostelci nad Orlicí s panem Janem Smutkem, bytem Na Lávkách 54, Kostelec nad Orlicí
b) pořadník pro přidělení bytu č. 13 v ul. Rudé armády čp. 1459 v Kostelci nad Orlicí
c) pořadník pro přidělení bytu č. 5 v ul. Solnická čp. 1372, Kostelec nad Orlicí
d) uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor pro advokátní kancelář v
čp. 530 Příkopy, Kostelec nad Orlicí, s účinností od 1. 7. 2007 na dobu určitou do 30. 6. 2008
e) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v ul. Frošova čp. 347 v Kostelci nad Orlicí s p. Pavlem
Vrzalem, bytem K Tabulkám 1453, Kostelec nad Orlicí, s účinností od 17. 7. 2007 na dobu určitou
do 16. 7. 2010.
f) hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a hospodaření organizací zřízených
městem
g) finanční příspěvky z Grantu na podporu neprofesionálních kulturních aktivit takto:
Smíšený pěvecký sbor Orlice
5.000,-- Kč
Přátelé „Černých Šviháků“
4.000,-- Kč
Mgr. Bárnetová
10.000,-- Kč
Římskokatolická farnost – děkanství
5.000,-- Kč
Oboroh
10.000,-- Kč
Česká tábornická unie
6.000,-- Kč
h) oddílu odbíjené TJ Sokol bezplatné využití víceúčelového hřiště za sokolovnou pro tréninky a hru
u příležitosti 8. ročníku letního kempu, soustředění mládeže v rámci tréninku a propagace odbíjené,
který se koná 19. – 24. 8. 2007
i) Veřejný závazek Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí
j) postoupení pohledávky z titulu zhodnocení objektu Rudé armády 1104, spočívající ve výměně tří
kusů oken paní Bohumilou Benešovou na město Kostelec nad Orlicí a úhradu za převod této
pohledávky ve výši 40% celkové hodnoty pohledávky na účet postupitele (pí Bohumile Benešové)
2. souhlasí
a) se zveřejněním záměru obce na pronájem části pozemku parc. č. 84 (ostatní plocha, zeleň) o
výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 111/3 (ostatní komunikace) o výměře 6 m2 na Jiráskově
náměstí v Kostelci nad Orlicí
b) se zveřejněním záměru obce na pronájem štítu domu čp. 1060 v ul. Rudé armády v Kostelci nad
Orlicí za účelem umístění reklamy
c) s uzavřením mandátní smlouvy na zajištění přípravy a průběhu podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce pro akci „Rekonstrukce stravovacího pavilonu a školských zařízení, Kostelec nad
Orlicí“ s firmou GORDION, s. r. o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 – Vysočany
d) s uzavřením smlouvy na výpůjčku pozemku parc. č. 2272 (trvalý travní porost) o výměře 877 m2
v lokalitě Štědrá u ulice Tylova v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s Českým kynologickým svazem,
základní kynologickou organizací č. 568, 517 41 Kostelec nad Orlicí a to na dobu určitou max. do
31. 8. 2022 s možností ukončení výpůjčky do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí na
výstavbu plánovaného obchvatu města Kostelec nad Orlicí. Záměr města vypůjčit uvedenou
nemovitost byl na úřední desce zveřejněn od 11. 5. do 28. 5. 2007
e) se zveřejněním záměru na výpůjčku částí pozemků parc. č. 1894 (ostatní plochy) o výměře 1 m2 v
ul. Komenského, 2025/1 (ostatní plochy) o výměře 1 m2 v ul. Komenského, 724/4 (ostatní plochy) o
výměře 1 m2 v ul. Rudé armády, 111/6 (ostatní plochy) o výměře 1 m2 v ul. Rudé armády, -156
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(zast. plocha) o výměře 1 m2 v Kostelecké Lhotě a 1322/7 (ostatní plochy) o výměře 1 m2 v ul.
Frošova ve městě a katastrálním území Kostelec nad Orlicí
f) s odprodejem poškozené nefunkční dřevěné konstrukce za cenu 1.000,-- Kč panu Vladimíru
Pelovi, bytem Podhorná 478, 517 41 Kostelec nad Orlicí
g) s výší osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení s účinností od 1. 7. 2007 do 31. 12.
2007 dle předloženého návrhu
h) s výší mimořádných odměn ředitelů škol a školských zařízení
i) s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu
slečně Ivetě Vajglové
j) s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu
panu Marianu Šípošovi, provozovateli městského koupaliště Kostelec nad Orlicí
k) s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu
panu Zdeňkovi Izákovi
l) s použitím znaku města na dresech v soutěžích České asociace sport pro všechny
m) s prodloužením nájemních smluv na byty v Domě s pečovatelskou službou dle návrhu sociální
komise, odboru sociálních věcí a Pečovatelské služby na dobu určitou od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007
paní Marii Sivákové (DPS Frošova čp. 1414), paní Vlastě Sejkorové (DPS Frošova čp. 1414), paní
Heleně Nejedlé (DPS Frošova čp. 763) a panu Miroslavu Hlouškovi (DPS Frošova čp. 763)
n) s odpisem pohledávky ve výši 1.350,-- Kč za panem Karlem Konvalinkou z důvodu její
nevymožitelnosti
o) s prodloužením smlouvy mezi městem Kostelec nad Orlicí a TJ Sokol o spoluužívání přístavby
sociálního zařízení v sokolovně do 31. 12. 2007
p) s odběrem povrchové vody z rybníka v k. ú. Kostelec nad Orlicí, parc. č. 3404 k zavlažování lesní
školky při pěstování sazenic společností Městské lesy Kostelec nad Orlicí spol. s r. o.
3. doporučuje
a) zastupitelstvu města prodej pozemku par. č.1727/6 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o
výměře 157 m2 dle nového GP č. 1810-81/2007 manželům Jiřímu a Věře Kuhnovým, bytem
Stradinská ul. čp. 1400, Kostelec n/Orl. Záměr města byl na úřední desce zveřejněn od 6. 5. do 31. 5.
2007. Pozemek bude využíván na zahrádku u RD čp. 1400. Vzhledem již k provedené úhradě činí
kupní cena za předmětný pozemek 1,-- Kč
b) zastupitelstvu města odkoupit pozemek par. č. 4 (zahrada) o výměře 406 m 2 od Pozemkového
fondu ČR, Husinecká 11a, 130 00 PRAHA 3 za cenu 35.730,-- Kč stanovenou znaleckým posudkem
č. 13-241/07. Pozemek bude využit na přístavbu SK Rabštejn a pro kulturní akce pořádané městem
c) zastupitelstvu města vybrat pro postup při přidělování veřejných zakázek z řad zastupitelů možné
členy komise pro otevírání nabídek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek
d) zastupitelstvu města jmenovat jednu stálou komisi pro všechny druhy veřejných zakázek
v následujícím složení: Ing. Karel Lepšík, p. Oldřich Luňáček, pí Jana Šabatková, Ïng. Jaroslav
Kovaříček, CSc., Mgr. Ing. Hynek Martinek, Ph. D., Ing. Miroslav Matějus, Ing. Jan Havránek a
jako náhradníky doporučuje rada města jmenovat Ing. Janu Wagnerovou, p. Jiřího Mohra, Ing.
Magdu Hlouškovou, p. Václava Uhlíře, Ing. Pavlínu Tamášovou, Mgr. Miroslavu Sahulovou, Ing.
Ivanu Červinkovou
e) zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2006
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření
f) zastupitelstvu města vzít na vědomí hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a
hospodaření organizací zřízených městem
h) zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60.000,-- Kč na podporu
komorních sborů z Grantu na podporu neprofesionálních kulturních aktivit
i) zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o spolupráci v projektu“ s Občanským
poradenským střediskem, o. p. s., se sídlem v Hradci králové, Veverkova 1343
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4. bere na vědomí
a) informaci o činnosti povodňové komise města
b) zprávu o bytových záležitostech města Kostelec nad Orlicí
c) zprávu o činnosti Dobrovolného svazku obcí Orlice
d) zprávu o činnosti Regionálního, turistického a informačního centra, o. p. s.

V Kostelci nad Orlicí dne 18. 6. 2007

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarostka města
Ing. Irena Weisserová
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