USNESENÍ
č. RM 23/29/2007
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 10. 9. 2007
RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. souhlasí
a) s pokračováním 3. etapy rekonstrukce softbalového areálu pod strání, a to v roce 2007
b) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou MADOS MT s. r. o., Lupenice 51, 517 41
Kostelec nad Orlicí na akci „Novostavba skateparku v Kostelci nad Orlicí“
c) s výší ceny prodeje kalendáře na rok 2008 Regionálnímu turistickému a informačnímu centru, o.
p. s. v Kostelec nad Orlicí do komise
d) s vratnou zálohou ve výši 300,-- Kč pro účastníky Adventního jarmarku
2. nesouhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3.600,-- Kč na pronájem sportovní haly na 3. Ročník
volejbalové soutěže „Zimní Kostelecká“ pro občanské sdružení SMEČ, Rychnov nad Kněžnou
3. schvaluje
a) úhradu nákladů na odstranění závad bytového domu čp. 1459 v ul. Rudé armády v Kostelci nad
Orlicí městem z finančních prostředků na havárie
b) uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem
v Děčíně 4 na par. č. 199, 280 a par. č. 1863/1 vše v kat. ú. Kostelec n. Orl. o celkové výměře 180
m2 s jednorázovou finanční náhradou 1.300,-- Kč ve prospěch města
c) zveřejnění záměru na pronájem části par. č. 977/22 o výměře cca 65 m2 v kat. ú. Kostelecká Lhota
d) uzavření nájemní smlouvy s firmou IP stav s. r. o. Pardubice, Družstevní 139, 530 09 na pozemky
par. č. 683/1 – zahrada o výměře 2128 m2 a par. č. 683/2 o výměře 296 m2 v Jungmannově ul. kat. ú.
Kostelci nad Orlicí, a to za účelem výstavby 38 bytových jednotek v této lokalitě. Tento postup a
návrh schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 25. 6. 2007
e) předložený návrh Smlouvy o poskytování služeb v oblasti přenosu dat číslo 20072696 s firmou
Coma, s. r. o., Masarykova 8, 57201 Polička, IČ 47471557
f) prodloužení podnájemního vztahu k bytu A1/1 v ulici K Tabulkám 1448 pro pana Pavla Dvořáka
s účinností od 30. 9. 2007 do 29. 9. 2008
g) podnájemní vztah k bytu C4 v ulici K Tabulkám 1450 pro pana Davida Říčana s účinností od 1.
9. 2007 do 31. 8. 2008
h) následující členy monitorovacího orgánu ke sledování plnění Strategického plánu města: Ing.
Ivana Červinková, Ing. Irena Weisserová, Ing. Luboš Mottl, p. Jan Šeda, p. Václav Uhlíř, Ing. Mgr.
Hynek Martinek, Ph. D., PaedDr. František Dosedla, Ing. Pavlína Kotoučová, Ing. Miluše
Černohousová, RNDr. Miroslava Holanová
4. bere na vědomí
a) postup při odstraňování poruch bytového domu čp. 1459 v ul. Rudé armády v Kostelci nad Orlicí
b) zprávu o činnosti a koncepcí městské policie městské policie
5. jmenuje
RM jmenuje paní Ing. Ivanu Červinkovou na další 3leté funkční období do 31. 3. 2010 zástupcem
města Kostelec nad Orlicí ve správní radě RTIC o. p. s.
V Kostelci nad Orlicí dne 10. 9. 2007

místostarostka města
Ing. Irena Weisserová

starostka města
Ing. Ivana Červinková
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