USNESENÍ
č. RM 33/39/2007
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 3. 12. 2007

RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. souhlasí
a) s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 951020 ze dne 25. 10. 2002 s platností od 1. 1. 2008 v případě
varianty č. 2, tj. zařazení města do dvousměnného provozu
b) s povolením dočasného podnájmu bytu č. 2 v čp. 1377, Proškova ul. do 31. 12. 2008 za podmínky
předložení podnájemní smlouvy Městu Kostelec nad Orlicí
c) s realizací nového dopravního řešení ve Frošově ul.dle následujícího návrhu: 2 místa pro invalidy,
která jsou umístěna na parkovišti budou přemístěna k DPS čp. 1414. Tímto přesunem vznikne na
parkovišti plocha pro 3 osobní automobily. Dále budou před provozovnou p. Plocka vyznačena 2 stání
pro další osobní automobily. Pro provozovnu p. Plocka bude vytvořeno jedno stání + svislé dopravní
značení. Parkovací stání pro invalidy bude doplněno přemístěnou DZ V 10 f – 2 x stání pro osobu těžce
postiženou. DZ „Zákaz zastavení“ bude ponechána
d) s vydáním souhlasu se zřízením vyhrazeného parkoviště na části par. č. 919 – travnatém chodníku
před jeho RD čp. 941 v Ptáčkově ul. za účelem parkování vozidla p. Ladislava Šrámka
e) se zveřejněním záměru na prodej části par. č. 70/1 (zahrada) o výměře cca 30 m2 v kat. ú. Kostelec n.
Orl.
f) s výší mimořádných odměn ředitelů škol a školských zařízení
g) s výší osobních příplatků ředitelů škol a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008
dle předloženého návrhu
h) s udělením výjimky z OZV č. 3/2004 v požadovaném předkládaném rozsahu panu F. Bortovi
zastupujícímu Hotel Panský dům Kostelec nad Orlicí na akci pod názvem Silvestrovský večer, panu M.
Šípošovi zastupujícímu Koupaliště Kostelec nad Orlicí na akci pod názvem Silvestr, panu J. Šlajovi
zastupujícímu Hotelu U Splavu Kostelec n. O. pod názvem Silvestr 2007 - 2008
i) ve funkci valné hromady společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. se stanovením
odměny jednateli společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s. r. o. ve výši 31.000,-- Kč
s účinností od 1. 1. 2008
2. schvaluje
a) uzavření smlouvy s panem MVDr. Minaříkem, kterou se pan MVDr. Richard Minařík, bytem
Barákova 194, zavazuje k úhradě nákladů na pořízení změny č. 1 ÚPM Kostelec nad Orlicí. Cena je dle
nabídky zpracovatele ÚPM stanovena vč. 19% DPH na 30.940,-- Kč
b) změnu směrného typu v ÚPM ve stabilizovaném území na pozemcích parc. č. 791/1 (zastavěná
plocha a nádvoří o rozloze 479 m2 – bývalý sklad piva) a 791/2 (zastavěná plocha a nádvoří o rozloze
544 m2 - rodinný dům – zázemí sklad) v katastrálním území Kostelec nad Orlicí ze současného Od –
občanské vybavení, distribuce, a stravování na Ov – občanské vybavení, víceúčelové zařízení. občanské
vybavení bez specifikace
c) předložený návrh ceníku služeb poskytovaných Městským úřadem Kostelec nad Orlicí s platností od
1. 1. 2008
d) plán práce jednání rady města na rok 2008
3. neschvaluje
poskytnutí slevy za pronájem sportovní nafukovací haly pro uspořádání vánočního tenisového turnaje
dne 27. 12. 2007 pro tenisový oddíl L. T. C. Kostelec nad Orlicí
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4. doporučuje
a) zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium na rok 2008 do doby schválení rozpočtu na
tento rok. Provozní výdaje budou ve výši 1/12 skutečnosti r. 2007
b) zastupitelstvu města schválit sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2008 ve výši 500,-- Kč za osobu
a kalendářní rok
c) zastupitelstvu města schválit osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro poplatníky – cizince
s místem trvalého pobytu Rudé armády č. p. 1000 mající druh pobytu „Trvalý pobyt – cizinec“
d) zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje
vyhláška č. 8/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
e) zastupitelstvu města vzít na vědomí cenu vodného a stočného pro město Kostelec nad Orlicí a části
města Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta
f) zastupitelstvu města schválit odkoupení par. č. 2356 (trvalý travní porost) o výměře 2 801 m2 v kat. ú.
Kostelec n/Orl.
g) zastupitelstvu města prodej pozemku par. č. 977/30 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 19 m2 v
kat. ú. Kostelecká Lhota p. Jaromíru Filipi, bytem Čajkovského 967/3, Hradec Králové 500 09. Záměr
obce byl na veřejné desce zveřejněn od 26. 9. do 11. 10. 2007 za cenu 50,-- Kč/m2, cena celkem 950,-Kč
h) zastupitelstvu města prodej pozemku par. č. 2290/6 (travní porost) o výměře 18 m2 v kat. ú. Kostelec
n/Orl. manželům Jindřichu a Petře Fingerovým, bytem Hálkova 699, Kostelec n. Orl. Záměr obce byl na
veřejné desce zveřejněn od 26. 9. do 11. 10. 2007 za cenu 80 Kč/m2, cena celkem 1440,-- Kč
i) provést řádný rozbor stávající uzavřené smlouvy s PPT Plzeň, a to včetně všech dodatků. Na základě
zjištěných a právníky podložených skutečností bude rozhodnuto o dalším postupu ve výše uvedené
záležitosti
j) zastupitelstvu města schválit plán práce jednání zastupitelstva města na rok 2008
5. bere na vědomí
a) zprávu o životním prostředí ve městě (úsek odpady, zeleň) předloženou odborem rozvoje a investic.
b) informaci o hospodářské činnosti města za období 1-9/2007
c) stanoviska ředitele společnosti Technické služby, spol. s r. o. Ing. Dalibora Hakena a p. Jiřího Mohra,
referenta odboru rozvoje a investic k výměníkové stanici Solnická
d) informaci o rekonstrukci budovy Rabštejna jako celku (tj. bez vyjmutí občerstvení) a o navýšení
předpokládané ceny projektu o 20 mil. Kč
e) žádost paní Kubíčkové o odkoupení bytové jednotky č. 5 v čp. 1089, Seifertova ul. a doporučuje
v privatizaci bytu pokračovat
f) zprávu o činnosti SK Rabštejn za r. 2006 a 2007 předloženou p. Václavem Uhlířem
g) změnu Stanov a Organizačního řádu SK Rabštejn
h) zápis z jednání členského shromáždění SK Rabštejn
i) zápis z jednání komise výstavby č. 5/2007

V Kostelci nad Orlicí dne 3. 12. 2007

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarostka města
Ing. Irena Weisserová
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