USNESENÍ
č. 10/2004
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 7. 4. 2004

Rada města Kostelce nad Orlicí

1. schvaluje
a) plán činnosti a rozpočet Městských lesů, s. r. o. Kostelec nad Orlicí na rok 2004
b) účetní závěrku Městských lesů, s. r. o. Kostelec nad Orlicí za r. 2003
c) prémie pro manažera Kosteleckého bytového podniku, spol. s. r. o. za IV. čtvrtletí roku 2003 ve výši
12% čtvrtletního platu
2. souhlasí
a) s umístěním 3 ks betonových květináčů a průchodem pro pěší k čp. 69, dále s obnovením dopravní
značky „Zákaz vjezdu“ a dalšími návrhy k řešení dopravní situace u kostela sv. Jiří. Náklady spojené
s opravou brány za kostelem sv. Jiří uhradí Římskokatolická farnost Kostelec n/Orl
b) s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene na telekomunikační síť na par. č. 452 v délce 327
bm, kat. ú. Poběžovice u Holic a v kat. ú. Veliny v délce 176 bm s následným vkladem do KN s firmou
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a. s., U Nákladního nádraží 3144, Praha 3 v celkové finanční částce
40.240,-- Kč s tím, že investor zajistí uvedení dotčených pozemků do původního stavu s pětiletou záruční
lhůtou. Sjednaná finanční částka bude poukázána na účet Města
c) s odprodejem 4 ks lístkovnic Městu Rychnov nad Kněžnou za cenu ve výši 90% pořizovací ceny
d) s bezplatným pronájmem Palackého náměstí MSK Trial Clubu dne 6. 7. 2004 na pořádání
cyklistického závodu a trialové show
e) s novými platovými výměry ředitelů škol a předškolních zařízení a se zvýšením osobních příplatků k 1.
4. 2004 všech ředitelů škol a předškolních zařízení v souvislosti s novým rozpisem rozpočtu přímých NIV
pro rok 2004 z krajského úřadu
f) s novou směrnicí ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku
ředitelů předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kostelec nad Orlicí
z důvodu nového nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě.
g) s bezplatným zapůjčením omezeného prostoru Palackého náměstí politickým stranám k účelům
propagace kandidátů do Evropského parlamentu
3. bere na vědomí
a) žádosti o odkoupení bytů v čp. 1107 - 8 a čp. 1087 - 8 v Kostelci nad Orlicí
b) zprávu o činnosti Městských lesů, s. r. o. Kostelec nad Orlicí za rok 2003

V Kostelci nad Orlicí 13. 4. 2004

Ing. Ivana Červinková
starostka města

Ing. Jiří Bartoš
místostarosta města

1

