USNESENÍ
č. RM 34/40/2007
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 17. 12. 2007

RADA MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
1. schvaluje
a) prodej odpadkových košů O KBV a DINO za 50% ceny pořízení vč. DPH
b) přefakturaci poplatku za provedení exekuce z TS na hospodářskou činnost p. Kubce, pí Kubcovou J. –
1.700,-- Kč, p. Rosického L. – 2.800,-- Kč a p. Tancoše I., pí Tancošové I. – 3.500,-- Kč
c) Zásady pro vydávání zpravodaje Kostelec nad Orlicí
d) prodloužení lhůty splatnosti poskytnuté dotace (Smlouva o partnerství) do 30. 6. 2008 Občanskému
poradenskému středisku, o. p. s., se sídlem v Hradci Králové, Veverkova 1343
e) navýšení 1,2 pracovních úvazků u asistentů pedagoga o 1,05 tj. na celkových 2,25 úvazku Základní
škole Kostelec nad Orlicí v závislosti na schválení rozpočtu města r. 2008
f) roční odměny pro členy komisí rady města, komise pro projednávání přestupků, sboru pro občanské
záležitosti a redakční rady (nečlenům zastupitelstva města) za jejich činnost v r. 2007 dle předloženého
návrhu
g) předložený návrh Dodatku č. 1 k Režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání
poštovních poukázek B uzavřenému dne 27. 9. 2005 s Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3,
Ič 471 14 983
h) smlouvu o spolupráci na projektu centrální registr produktů, služeb a činností firem a institucí
Axis4.info – jako součást informačních systémů krajů a měst
i) umístění 2 ks dopravního značení (informativní dopravní značky P 11c s dodatkovou tabulkovou) dle
přiloženého situačního nákresu
j) dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.
r. o.
k) navrženou variantu reorganizace Městské policie Kostelec nad Orlicí
2. neschvaluje
a) prodej pohledávek TS do hospodářské činnosti za Janouškem Josefem, Novákem Miroslavem a
Oberreitrem Zbyňkem
b) snížení poplatku za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy dle zmocnění
ze zákona č. 269/2007 Sb.
3. souhlasí
a) s prodloužením nájemních smluv na byty v DPS dle návrhu sociální komise, OSV a PS na dobu
určitou od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 v DPS, Frošova čp. 1414, Kostelec nad Orlicí paní Sivákové
Marii, Sejkorové Vlastě, panu Barvínkovi Vladislavovi, paní Šebkové Dáše, Hůlkové Evě, Schreiberové
Aličce, Novákové Marii, Midlochové Martě, panu Bartošovi Vladimírovi, paní Dvořákové Evě, panu
Hlouškovi Miroslavovi, paní Rejmišové Miladě, v DPS, Frošova čp. 763, Kostelec nad Orlicí paní
Slovákové Cecílii, Slezákové Marii, Nejedlé Heleně, Reiterové Marii, Sejkorové Aleně, panu Bílkovi
Jaroslavovi a paní Pelinkové Anně
b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi MUDr. Ivou Matějusovou a MUDr. Ivou Moravcovou na
straně jedné a městem Kostelec nad Orlicí na straně druhé od 1. 1. 2008 na dobu určitou do 31. 12. 2008.
c) s poskytnutím slevy ve výši 20 % fotbalovému oddílu starých pánů FC Kostelec nad Orlicí na
pronájem venkovní plochy víceúčelového hřiště k pořádání turnaje v malé kopané dne 25. 12. 2007. Za
využití nafukovací haly dne 29. 12. 2007 bude účtována plná cena bez slevy
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4. doporučuje
a) zastupitelstvu města odkoupení pozemku par. č. 2356 (trvalý travní porost) o výměře 2 801 m2 v kat.
ú. Kostelec n/Orl. od pana Ivo Mazury, bytem Družstevní 287, Doudleby n. Orl. Pozemek bude využit
na rozšíření místní komunikace a pro další potřeby města. Cena 80,-- Kč/m2, cena celkem 224.080,-- Kč
b) zastupitelstvu města prodej dílu a) o výměře 83 m2, který byl GP oddělen z par. č. 2025/18 (zahrada)
firmě RETAIL Company s. r. o., Pod višňovkou 21, Praha 4. Záměr města byl na veřejné desce
zveřejněn od 26. 9. do 11. 10. 2007. Cena za m2/150,-- Kč, cena celkem 12.450 ,-- Kč
c) zastupitelstvu města schválit základní parametry (urbanistické, architektonické, technické, finanční)
koncepce projektu centrum kulturního a společenského života Kostelecka.“, tak jak byly presentovány
na veřejném projednávání zpracovateli konkrétních částí projektu (AG Atelier, Highway Design,
Dabona)
5. bere na vědomí
a) udělení výstrahy za porušování dobrých mravů v domě paní Marii Albrechtové, bytem Frošova čp.
1414, Kostelec nad Orlicí
b) výstupy besedy zástupců PČR se seniory „Co můžu udělat pro své bezpečí“, která se konala dne 9.
října 2007
c) Akční plán zlepšování procesu Místní Agendy 21 Zdravé město Kostelec nad Orlicí
d) hodnotící zprávu za rok 2007 o stavu místní Agendy 21 ve Zdravém městě Kostelec nad Orlicí
6. ukládá
Dozorčí radě společnosti TS Kostelec s. r. o. vyřešit vzniklý problém s fakturou a učinit takové kroky,
aby se podobné věci neopakovaly
7. pověřuje
odbor rozvoje a investic a zástupce bytové komise, aby vyvolal s nájemníky bytu č. 4, ul. Rudé armády,
čp. 1043, Kostelec nad Orlicí jednání ve smyslu dosažení dohody o privatizaci za podmínek prodeje
těchto bytů za tržní cenu sníženou o 20%

V Kostelci nad Orlicí dne 17. 12. 2007

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarostka města
Ing. Irena Weisserová
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