USNESENÍ
č. 5/2004
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 4. 2. 2004

Rada města Kostelce nad Orlicí
1. schvaluje
a) prodloužení smlouvy za účelem umístění prodejního stánku Ovoce, zelenina manželům
Novákovým do 29. 2. 2004, s podmínkou, že uhradí dluh za rok 2003 do 20. 2. 2004
b) uzavření Smlouvy o financování mzdy pro osobní asistenci se ZŠ Komenského od 1. 1. 2004 do
31. 1. 2004 a po doručení zamítavého stanoviska Krajského úřadu v Hradci Králové o
neposkytnutí dotace na osobní asistenci pro ZŠ Komenského schvaluje prodloužení smlouvy do
31. 12. 2004
c) uzavření Smlouvy o financování mzdy pro osobní asistenci s MŠ Láň Rychnov nad Kněžnou od
1. 1. 2004 do 31. 8. 2004
d) uzavření Smlouvy o provedení přípravy fyzických osob – budoucích pěstounů a osvojitelů a
poskytnutí poradenské pomoci související s osvojením nebo přijetím dítěte do pěstounské péče
podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí s občanským sdružením
TRIALOG, Orlí 20, Brno
e) příspěvek ve výši 1.000,-- Kč z rozpočtu Odboru sociálních věcí Hospici Anežky České, 5.
května 1170, Červený Kostelec na zdravotní pomůcky a léky
f) pořádání Kostelecké poutě SK Klackaři v roce 2004
g) zvýšení platu o 10% pro manažera Městských lesů Kostelec, spol. s. r. o. od 1. 1. 2004
h) prémie pro manažera Městských lesů Kostelec, spol. s. r. o. za IV. čtvrtletí roku 2003 ve výši
15% čtvrtletního platu
ch) dodatečný vklad do rezervního fondu společnosti Městské lesy Kostelec, spol. s. r. o. ve výši 93
972,13 Kč z nerozděleného zisku z minulého roku
2. neschvaluje
a) připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2004 na
budovu Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí
b) navýšení platu pro manažera Kosteleckého bytového podniku s. r. o.
3. souhlasí
a) s úhradou věcných nákladů ceny obědů ve výši 8,30 Kč za středoškoláky (studenty OA) v roce
2004 firmě ADEVA – školní jídelna po předložení skutečných věcných nákladů za rok 2003
maximálně do výše částky 800 tisíc Kč schváleného rozpočtu na rok 2004 na stravování žáků ZŠ
a OA
b) s úhradou věcných nákladů obědů za středoškoláky (studenty OA) ve výši 2,50 Kč za rok 2003
firmě ADEVA – školní jídelna v částce 35 630,-- Kč
c) s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Výstavba bytů v objektu č. 26
v areálu bývalých kasáren Kostelec nad Orlicí“ výzvou více zájemcům dle § 49 zákona č.
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
d) se seznamem oslovených firem pro výběrové řízení na výstavbu bytů v objektu č. 26 v areálu
bývalých kasáren Kostelec nad Orlicí: 1. Stavební společnost OL&spol., Svitavy; 2. STATING,
s. r. o., Kostelec nad Orlicí; 3. Ing. Jan Hikele, Svitavy; 4. Stavební firma VNUČKO, spol. s r.
o., Třtěnice; 5. Stavební společnost Mostní a pozemní stavby s. r. o., Čepí
e) se složením výběrové komise pro otevírání obálek na výstavbu bytů v objektu č. 26 v areálu
bývalých kasáren Kostelec nad Orlicí ve složení: Ing. Petr Molnár – firma STAVEX CZ, s. r. o.,
Pardubice (mandatář); Ing. Josef Hloušek, CSc. – firma Meridin, s. r. o., Hradec Králové
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(projektant akce); Ing. Pavel Friedberger - firma Meridin, s. r. o., Hradec Králové (projektant
akce)
f) s dofinancováním akce „Výstavba bytů v objektu č. 26 v areálu bývalých kasáren Kostelec nad
Orlicí“ v letech 2004 a 2005 z prostředků rozpočtu Města
g) s uzavřením dodatku č. 1 manažerské smlouvy číslo 001/S-inv./2003 mezi Městem Kostelec nad
Orlicí a firmou CZ STAVEX, s. r. o., Pardubice
h) se zveřejněním záměru Města na prodej pozemku par. č. 1224/1 o výměře 110 m2 (zastavěná
plocha) s objektem čp. 271 (zdravotní středisko s jednou bytovou jednotkou), par. č. 1224/2 o
výměře 112 m2 (zastavěná plocha) s objektem čp. 271 a pozemek par. č. 1224/6 (ostatní
plocha) o výměře 266 m2 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí
ch) se zveřejněním záměru Města na prodej bytu o velikosti 73,25 m2, Příkopy čp. 231, Kostelec
nad Orlicí par. č. 70/2 a 70/3 v k. ú. Kostelec nad Orlicí
i) se zveřejněním záměru Města na prodej bytu o velikosti 55,65 m2, Za Drahou 180, Kostelec nad
Orlicí par. č. 1315/5 v k. ú. Kostelec nad Orlicí
j) se zveřejněním záměru Města na prodej nemovitosti o velikosti 156,23 m2, Riegrova čp. 211,
Kostelec nad Orlicí par. č. 611 v k. ú. Kostelec nad Orlicí
k) s prodloužením nájemních smluv v DPS následujícím obyvatelům DPS na dobu určitou: v DPS
čp. 1414 – panu Jaroslavu Novákovi do 31. 1. 2005 a panu Josefu Hiršovi do 31. 1. 2005,
v DPS čp. 763 - paní Jarmile Zakouřilové do 31. 1. 2005
l) s umístěním znaku Města Kostelec nad Orlicí na pohlednice, které vydá pan Josef Kristek,
Lanškroun 957, v nákladu 1000 kusů s datem vydání duben 2004
m) s osvobozením od povinnosti uhradit poplatek ze vstupného na maturitní ples pořádaný dne 23.
1. 2004 SZeŠ a VOŠ a COP Kostelec nad Orlicí
4. nesouhlasí
a) se záměrem umístění výroby oxidačních asfaltů v Kostelci nad Orlicí
b) s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč letohradskému železničnímu klubu na akci „jízda
nostalgických vlaků“ konanou dne 12. 6. 2004 u příležitosti 130. výročí od zahájení železniční
dopravy na trati z HK do Lichkova
5. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit zakladatelskou listinu společnosti Technické služby Kostelec nad
Orlicí, s. r. o.
6. bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru za rok 2003, přednesenou Mgr. Miroslavou Sahulovou
7. pověřuje
starostku Ing. Ivanu Červinkovou a vedoucí finančního odboru Ing. Miluši Černohousovou
jednáním o finanční spoluúčasti firmy ADEVA – školní jídelny na auditu stravovacího zařízení
8. vyhlašuje
grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží, využití volného času na rok 2004

V Kostelci nad Orlicí 30. 1. 2004

Ing. Jiří Bartoš
místostarosta města

Ing. Ivana Červinková
starostka města
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