USNESENÍ
č. 11/2005
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 4. 4. 2005
Rada města Kostelce nad Orlicí
1. souhlasí
a) s uzavřením podnájemních smluv občanů z č.e. 27 do objektu bývalých kasáren
v Rokytnici v Orlických horách na základě smlouvy s ubytovatelem p. Božoněm podle
seznamu zájemců na dobu 1 roku za podmínky, že p. Božoň předloží předchozí kolaudační
rozhodnutí k ubytovací jednotce a prohlášení o způsobilosti ubytovny k ubytování osob
b) se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 2296/3 (ostatní plochy – manipulační
plocha) o výměře 718 m2 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí (součást skladovací plochy firmy
Cihelna Kinský s.r.o.
c) se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 3424/1 (zahrada) o výměře 440 m2
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí (u komunikace na Zdelov)
d) s podáním závazné přihlášky města Kostelec nad Orlicí do soutěže o Cenu Petra Parléře na
rok 2005 s tématem řešení centra města a přilehlého okolí
e) s demontáží nafukovací haly ve dnech 28. 4. 2005 s tím, že bude odborně uložena v areálu
TS
f) s prodloužením nájemní smlouvy na byt č.p. 1043 RA Kostelec n.O. do 30. 9. 2005
g) s uzavřením nájemní smlouvy s pí. Jirešovou Janou na pronájem pozemku – zahrady
parc.č. 2464/2, díl č.V o výměře 340,94 m2 v
h) se změnou Smlouvy o partnerství (zaměřenou na zavádění a standardizaci procesu
komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji) s Občanským
poradenským střediskem, o.p.s. se sídlem Veverkova 1343, Hradec Králové schválenou dne
21. 2. 2005
ch) s vyhlášením grantového programu Města Kostelec nad Orlicí pro rok 2005 s názvem
„Podpora neprofesionálních kulturních aktivit“ ve výši 100.000,- -Kč a „Podpora práce
s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity“ ve výši 500.000,-- Kč
i) s prodloužením podnájmu k bytu D12 v sekci čp. 1451, ul. K Tabulkám pro paní Pavlu
Vrzalovou na dobu 1 roku do 31. 3. 2006.
j) s prodloužením podnájmu k bytu A4 v sekci čp. 1448, ul. K Tabulkám pro p. Jiřího Blažka
na dobu do 31. 8. 2005
k) s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory s firmou Tiscali ze dne 19.12.2003
dohodou ke dni 15. 3. 2005
l) s pronájmem hřišť Regionálnímu centru Sportu pro všechny a Okresní radě Asociace
školních sportovních klubů ve dnech 6. a 8. června 2005 za částku 1 500,--Kč.
m) s použitím znaku Města Kostelec nad Orlicí v Almanachu sportovkyň a sportovců
Kostelce nad Orlicí
n) se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor – bistro - v objektu budovy
Městského úřadu č.p. 985
2. nesouhlasí
a) s vydáním kladného stanoviska Města Kostelec nad Orlicí na akci Víceúčelová vodní
nádrž na Štědrém potoce
b) s půjčkou rodině Adamových ve výši 10 000,--Kč.
c) s osvobozením od poplatků ze psů pro členy kynologické organizace č.568 Kostelec nad
Orlicí
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3. doporučuje
a) ZM schválit inventarizaci majetku města za rok 2004.
b) ZM přijetí revolvingového úvěru do výši 3 milionů Kč se splatností do konce roku 2005
od KB se zachováním navrhovaných podmínek
4. schvaluje
a) svolání zastupitelstva města v mimořádném termínu 13. 4. 2005 od 17: 00 hodin.
b) výši nájemného podle přílohy a kauci ve výši 3násobku měsíčního nájemného pro 25
bytových jednotek v ulici K Tabulkám
c) příspěvek ve výši 1.500,--Kč z rozpočtu OSV Oblastní charitě Červený Kostelec – Hospic
Anežky České, 5.května 1170, Červený Kostelec na zdravotní pomůcky a léky.
d) příspěvek pro TJ Chleny na úhradu nájemného za sportoviště (Mistrovství ČR tělesně
postižených) VOŠ, SOŠ a SOU, Havlíčkova 156, Kostelec nad Orlicí ve výši 1 000,-- Kč
5. bere na vědomí
a) žádost paní K. Jovnašové o odkoupení bytu v ulici Rudé Armády 1108
b) žádost p.M. Siváka o pronájem v objektu bývalých kasáren v Rokytnici v Orlických
horách
c) výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory (bistro) firmou Adeva – školní jídelny,
s.r.o. s datem ukončení nájemního vztahu nejpozději k 30. 9. 2005

V Kostelci nad Orlicí dne 6. 4. 2005

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš

starostka města
Ing. Ivana Červinková
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