USNESENÍ
č. RM 25/31/2007
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 24. 9. 2007
RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. souhlasí
a) s vyplacením 5.000,- Kč - spoluúčast na pojistné události – úrazu p. Havlíkové
b) s vyhlášením zahájení prací na rozpočtu města rak 2008
c) se zveřejněním záměru obce na prodej pozemků par. č. 3005/9, par. č. 3005/8, par. č. 3007/10 vše
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí
d) se zveřejněním záměru obce na pronájem pozemku par. č. 111/29 (ostatní plocha) v kat. ú.
Kostelec nad Orlicí
e) se zveřejněním záměru obce na prodej části par. č. 2290/4 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí o výměře
cca 16 m2
f) se zveřejněním záměru na prodej části par. č. 2025/18 o výměře cca 220 m2 v kat. ú. Kostelec nad
Orlicí u prodejny Zuzka v ul. Komenského na veřejné desce
g) se zveřejněním záměru obce na prodej části par. č. 977/22 v kat. ú. Kostelecká Lhota na veřejné
desce
h) s přistavením dřevěného skladu k objektu budovy COOP za podmínky, že sklad bude přistavěn
k severní straně marketu s prodloužením střechy ze stávajícího objektu hlavní budovy
i) 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. 10. 2007 do 31. 12. 2007
paní Marii Slezákové (DPS Frošova čp. 763) a paní Emilii Lepšové (DPS Frošova čp. 763) také na
dobu určitou od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2008
j) s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou, Frošova čp. 1414 po panu Fiedlerovi paní
Amálii Kubešové, trvale bytem Školní 154, Doudleby nad Orlicí na dobu určitou od 1. 10. 2007 do
30. 6. 2008
k) s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou, Frošova čp. 1414 po paní Kopecké panu Ing.
Zdeňku Zemánkovi, trvale bytem Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou – ihned,
jakmile dojde k jeho uvolnění a do 31. 12. 2008
l) s přidělením bytu v Domě s pečovatelskou službou, Frošova čp. 1414 po panu Zemánkovi panu
Petru Langerovi, trvale bytem Ohlašovna MÚ Kostelec nad Orlicí, v současné době se zdržuje na
adrese Lípa nad Orlicí, Stará Hospoda čp. 29 na dobu určitou – ihned, jakmile dojde k jeho uvolnění
a do 30. 6. 2008
m) s novým platovým výměrem ředitelky Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí p. Blanky
Miklové s účinností od 1. 10. 2007
n) s termínem konání „Setkání Kostelců“ dne 14. 6. 2008
o) s udělením výjimek z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu na Jukebox v Baru
pod Branou paní L. Podzimkové na období od 24. 9. 2007 do 23. 9. 2008
p) s převodem členských práv a povinností k bytu č. B9, v ulici K Tabulkám 1449, Kostelec nad
Orlicí z pana Petra Kunce na pana Vladislava Kuchaře a paní Alenu Kuchařovou, nyní bytem
Mírová 1441, Rychnov nad Kněžnou s účinností od 25. září 2007
2. schvaluje
a) snížení nájmu paní Evě Křížkové bytem Rudé armády 1059 o 25%, s účinností od 1. 8. 2007
zpětně
b) pořadník žadatelů na byty v DPS:
1) Mária Sládková, bytem Kostelecká Lhota čp. 26
2) Milada Jahodová, bytem Kostelec nad Orlicí, Frošova 300
3) Miloslava Boháčová, bytem Kostelec nad Orlicí, Gallova 1151
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3. neschvaluje
změnu funkční plochy čp. 333 v ul. Kotyzova Na Skále. (jednomyslně)
4. bere na vědomí
a) informaci o možnosti vyvěšování dlužníků města na úřední desce
b) účetní audit pro rok 2007
c) žádost o zřízení rozvodů optických kabelů zajišťujících rozšíření a zkvalitnění poskytovaných
internetových služeb s doménou – unet - v Kostelci nad Orlicí a doporučuje nejprve provést veřejný
průzkum. Konečné rozhodnutí bude učiněno po vyhodnocení výsledků veřejného průzkumu
d) zprávu o činnosti odboru sociálních věcí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí
e) zprávu o komunitním plánování a sociálním systému města Kostelec nad Orlicí
f) zápis z jednání komise výstavby č. 4/2007
g) zápis z jednání komise životního prostředí a zemědělství č. 2/2007
h) zápis z jednání sportovní komise ze dne 13. 9. 2007
5. doporučuje
zastupitelstvu města odepsat níže uvedené pohledávky z důvodů úmrtí a nevymahatelnosti:
1) Helena Skulinová – pohledávky ve výši 7624,-- Kč
2) Josef Herman – pohledávka ve výši 792,-- Kč
3) Jaroslav Rykr – pohledávka ve výši 430,-- Kč
6. stanovuje
paní Márii Sládkovou, trvale bytem Kostelecká Lhota 26, náhradnicí pro přidělování bytů v Domě
s pečovatelskou službou

V Kostelci nad Orlicí dne 24. 9. 2007

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarostka města
Ing. Irena Weisserová
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