USNESENÍ
č. RM 28/34/2007
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 22. 10. 2007
RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. schvaluje
a) uzavření smlouvy s firmou c. k. audit, s. r. o., Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
na provedení přezkumu hospodaření a interního auditu města Kostelec nad Orlicí na dobu určitou
dvou let
b) příkaz starostky města k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2007
c) uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 17 (Palackého náměstí ) o výměře 985 m2 za účelem
provozování trhů v roce 2008 s p. Jiřím Němcem a pí Ivetou Němcovou, oba bytem Kosmonautů
1580, Chotěboř, s účinností od 1. 3. 2008 do 31. 12. 2008 a souhlasí s navrženým harmonogramem
konání trhů v roce 2008
d) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene stavby cyklostezky k pozemku parc. č. 2351/2 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. Kostelec nad Orlicí ve vlastnictví Správy
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
e) smlouvu o dílo se společností Technické služby Kostelec nad Orlicí s. r. o. na výměnu 13 ks stožárů
f) smlouvu o sdružení, která bude uzavřena mezi městem Kostelec nad Orlicí, městysem Častolovice a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR za účelem zabezpečení činnosti zadavatele při zadávání veřejné
zakázky „I/11 Častolovice – Lípa, rekonstrukce“. Předmětem dodávky pro Kostelec nad Orlicí bude
rekonstrukce chodníků
g) doplnění vodorovným dopravním značením V12c prostory před činžovními domy Na Váze čp.
1189-1196, Barákova ul. čp. 1202 -1204 a Proškova ul. čp. 599
h) nevýhradní licenční smlouvu na poskytnutí údajů o území od poskytovatele Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půdy v. v. i. dle zákona 183/2006 Sb.
i) předložený návrh Smlouvy č. 2007/085 týkající se úhrady poplatků ze strany uživatele za využívání
SW aplikací Mzdy-PAM, Personalistika, ELD, RNP, Docházka, Sledování přítomnosti, Systemizace,
Vzdělávání, Výběrová řízení s firmou Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno, IČ 26226511
2. souhlasí
a) se zveřejněním znaku Města Kostelec nad Orlicí v propozicích Republikového finále ve stolním
tenise
b) s uzavřením nájemní smlouvy s panem Františkem Fialou, Procházkova 184, Kostelec nad Orlicí
na pozemek parc. č. 111/29 v katastrálním území Kostelec nad Orlicí za účelem umístění reklamního
zařízení pro hotel „Panský dům“. Smlouva bude uzavřena na dobu 5 let, roční nájem 5000,-- Kč
c) se zveřejněním záměru na vypůjčení části pozemku části pozemku č. parc. 808/2 o výměře 1 m2
v kat. území Kostelec nad Orlicí za účelem umístění pomníčku Terezky Kuželové, která zahynula při
dopravní nehodě
d) s organizační změnou zrušením Ekonomického a majetkového odboru Městského úřadu Kostelec
nad Orlicí a vzniku nových odborů: Ekonomický odbor a Odbor rozvoje a investic ke dni 1. 12. 2007
e) s vyhlášením výběrových řízení na pozice: vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odboru rozvoje
a investic
3. nesouhlasí
s vyplacením příspěvku Školnímu sportovnímu klubu při VOŠ, SOŠ a SOU na akci ve stolním tenise
středních škol, doporučuje však tomuto Školnímu sportovnímu klubu zažádat si o příspěvek
z rozpočtu města v roce 2008
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4. bere na vědomí
a) Koncepci předškolního a základního vzdělávání
b) informaci o způsobu zajištění PCO Městskou policií Kostelec nad Orlicí
5. ukládá
vedoucí Ekonomickému a majetkovému odboru vypracovat žádost Finančnímu úřadu Rychnov nad
Kněžnou o posečkání odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a zároveň vypracovat žádost o
prominutí vyměřených částek
6. revokuje
své usnesení č. 19/25/2007 bod 3d) ze dne 16. 7. 2007 v tomto znění : RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné na pozemky parc.č.1620 o výměře 769
m2 vlastník Město Kostelec nad Orlicí LV-1001, za část pozemku parc. č.1621 o výměře 1724 m2
vlastník: Eva Jirásková, Mgr., Jirásková Věra, Foldynová Zdena. Přesná výměra bude určena
oddělovacím gem. plánem, který bude zpracován před uzavřením smlouvy směnné
7. jmenuje
redakční radu Zpravodaje města Kostelce nad Orlicí v tomto složení: Václav Klecandr, Ing. Kamil
Zdrálek, Karel Martinec, Šárka Slezáková, Lenka Libotovská, Martin Rýdel a Petra Šutová
8. opravuje
své usnesení č. 19/25/2007 bod 3d) ze dne 16. 7. 2007 následovně: RM doporučuje zastupitelstvu
města schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné na pozemky parc. č. 1620 o výměře 769
m2 vlastník Město Kostelec nad Orlicí LV-10001, za část pozemku parc. č. 1621/2 o výměře 1038 m2
vlastník: Eva Jirásková, Mgr. Věra Jirásková, Zdena Foldýnová

V Kostelci nad Orlicí dne 22. 10. 2007

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarostka města
Ing. Irena Weisserová
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