USNESENÍ
č. RM 20/26/2007
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 6. 8. 2007
RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. schvaluje
a) uzavření „Smlouvy o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského zařízení v komunikaci
č.III/316 2 v km 0,750 v k. ú. Kostelec nad Orlicí“, mezi Správou a údržbou silnic
Královehradeckého kraje p. o. Hradec Králové a Městem Kostelec nad Orlicí.
Jednorázová peněžitá náhrada ve výši 1 904,-- Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy
b) vypsání výběrových řízení:
1. na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, realizační
dokumentace a zadávací dokumentace na rekonstrukci centra města
2. na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, realizační
dokumentace a zadávací dokumentace na rekonstrukci kulturního zařízení Rabštejn
3. na zpracovatele žádosti o dotaci
c) vyzvání 5 firem písemnou formou k podání nabídky do výběrových řízení na zpracovatele
projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a realizační dokumentace na
rekonstrukci centra města a na rekonstrukci kulturního zařízení Rabštejn a na zpracovatele žádosti
o dotaci, a to pro každé výběrové řízení zvlášť. Vypsaná výběrová řízení budou uveřejněna na
internetových stránkách města a na úřední desce
d) předložený návrh 5 firem pro každé výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro
územní řízení, pro stavební povolení, realizační dokumentace a zadávací dokumentace na
rekonstrukci centra města a na zpracovatele žádosti o dotaci. Seznam uchazečů je v příloze. Vypsaná
výběrová řízení budou uveřejněna na internetových stránkách města a na úřední desce
e) realizační tým na zajištění projektu Rekonstrukce centra města a kulturního zařízení Rabštejn
v Kostelci nad Orlicí v následujícím složení:
1. Ing. Jana Wagnerová - investiční technik
2. Ing. Ivana Červinková - starostka města
3. Mgr. Ing. Hynek Martinek - místostarosta
4. Projektant
5. Zpracovatel žádosti
f) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 30. 3. 2005 se společností ŠUMBOR –
Kostelec nad Orlicí, s. r. o., Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí
g) pořadník pro přidělení bytu č. 11 (2+kk) v ulici K Tabulkám 1453 a bytu č. 6 (1+1) v ulici Rudé
armády čp. 998 v Kostelci nad Orlicí dle návrhu bytové komise
h) pořadník pro přidělení bytu č. 1 (1+kk) v ulici K Tabulkám 1453, bytu č. 12 (1+1) v ulici Rudé
armády čp. 1043 a bytu č. 8 (1+1) v ulici Rudé armády čp. 1044 v Kostelci nad Orlicí dle návrhu
bytové komise
i) pořadník pro přidělení bytu č. 25 v ulici K Tabulkám 1453 v Kostelci nad Orlicí dle návrhu bytové
komise
j) výpověď nájmu bytu číslo 2, Seifertova 1091, Kostelec nad Orlicí, manželům Luďkovi a Vendule
Šmokovým, bytem Seifertova 1091, Kostelec nad Orlicí, a to z důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2
písm. b) občanského zákoníku v platném znění, tj. z důvodu neplacení nájemného a úhrad za plnění
spojená s užíváním shora označeného bytu za měsíce 10, 11, 12/2006 a 1, 5/2007
k) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v čp. 1453 K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí s p.
Martinem Gavlem s účinností od 9. 8. 2007 na dobu určitou do 8. 8. 2009 za předpokladu, že
nájemce splňuje podmínky dotačního programu
l) Smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany městyse Doudleby nad Orlicí a
o přidělování bytů v domech s Pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí občanům městyse
Doudleby nad Orlicí
m) umístění dopravní značky B4 Zákaz vjezdu nákladních vozidel do Zahradní ulice. Značka
bude umístěna za odbočkou na parkoviště PLUS
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n) umístění dopravního značení B20a nejvyšší dovolená rychlost jízdy 30km/h v ulici Za Drahou
o) podnájemní vztah k bytu C 1/1 v ulici K Tabulkám 1450 pro pana Petra Dvořáka s účinností
od 15. 7. 2007 do 15. 8. 2008
p) poskytnutí finanční podpory na obnovu a restaurování kulturní památky sochy sv. Mojžíše
v areálu kostela sv. Jiří ve výši 150.000,-- Kč
r) využití vestibulu městského úřadu pro potřeby konání Evropského týdne mobility ve dnech
16. - 22. 9. 2007
2. souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ALMINI s. r. o., Polní 212, 533 52 Staré
Hradiště a dohody o investici společnosti ALMINI s. r. o do majetku města Kostelec nad Orlicí
za předpokladu, že společnost ALMINI s. r. o. před podpisem smlouvy doloží způsob financování
b) se zveřejněním záměru obce na pronájem pozemků parc. č. 683/1 – zahrada o výměře 2128 m2
a parc. č. 683/2 – ostatní plocha o výměře 296 m2, to vše v obci a katastrálním území Kostelec nad
Orlicí
c) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu Automotoklubu
Kostelec nad Orlicí na 18. setkání klubu motodědků
3. doporučuje
a) zastupitelstvu města uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ALMINI s. r. o., Polní 212,
533 52 Staré Hradiště a dohody o investici společnosti ALMINI s. r. o. do majetku města Kostelec
nad Orlicí za předpokladu, že společnost ALMINI s. r. o. před podpisem smlouvy doloží způsob
financování
b) zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku par.
č. 2345/64 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 824 m2 a betonového plata s ocelovou
konstrukcí v kat. ú. Kostelec n. Orl. s panem Petrem Doskočilem, bytem Příkopy 1238, Kostelec
n. Orl. za zbývající kupní cenu 34.000,-- Kč v termínu do 30. 6. 2011. Záměr města na prodej
nemovitostí byl na veřejné desce zveřejněn od 18. 7. do 2. 8. 2007
c) instalaci zpomalovacích retardérů v ulici Za Drahou
4. bere na vědomí
zápis č. 3/2007 z jednání komise pro rozvoj města a regionu, cestovní ruch
5. jmenuje
komisi pro otevírání nabídek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek při přidělování veřejných
zakázek na zpracovatele projektové dokumentace a na zpracovatele žádosti o dotaci na projekt
Rekonstrukce centra města a kulturního zařízení Rabštejn v tomto složení:
Ing. Mgr. Hynek Martinek, Ph.D.
Ing.Jaroslav Kovaříček, CSc.
Ing. Miroslav Matějus
Ing. Jan Havránek
pí Jana Šabatková
Ing. Jana Wagnerová
p. Oldřich Luňáček
Za náhradníky komise RM jmenuje: Ing. Ivanu Červinkovou, Ing. Pavlínu Tamášovou, Mgr.
Miroslavu Sahulovou, p. Václava Uhlíře, Ing. Karla Lepšíka, Ing. Magdu Hlouškovou a p. Jiřího
Mohra
V Kostelci nad Orlicí dne 6. 8. 2007

místostarostka města
Ing. Irena Weisserová

starostka města
Ing. Ivana Červinková
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