USNESENÍ
č. 15/2004
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 2. 6. 2004
Rada města Kostelce nad Orlicí
1. souhlasí
a) s opatřeními vedoucími k přechodnému snížení rozpočtových výdajů
b) se zveřejněním záměru obce pronajmout místnost č. B 116 ve 2. NP budovy Městského úřadu čp.
985, ulice Dukelských hrdinů
c) s uzavřením smluv o umístění reklamní plochy na sloupech veřejného osvětlení, plotu u kasáren
parc. č. 2345/39 a řadu konstrukcí pro umístění reklamních tabulí na pozemku parc. č. 70/1
v Pelclově ulici v Kostelci nad Orlicí dle žádostí jednotlivých podnikatelských subjektů
d) se zveřejněním záměru na pronájem parcely č. 2345/39, částí parcel č. 2345/40 a 2348/1 a
objektů na par. č. 2345/28, 2345/29, 2345/30, 2345/32, 2345/33, 2345/34, 2345/35, 2345/36,
2345/37
e) s doplněním provozního řádu koupaliště o tyto body:
- do dětského bazénu smí chodit děti mladší 5 let a to pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
- odkládání ručníků a jiných předmětů na ochozu je zakázáno
f) se zřízením parkovacích ploch před čp. 1371 – 1373 po celé délce par. č. 2018 s realizací v r.
2005
g) s umístěním svislé dopravní značky „Zákaz zastavení„ v ulici Proškova v Kostelci nad Orlicí u
odbočky k plynové kotelně pro úsek k silnici I/11 (směrem k prodejně Zuzka)
h) s přidělením uvolněného bytu v DPS čp. 1414 po panu Macháčkovi paní Jaroslavě Pohorelcové,
bytem Štefánikova 1148, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou od 3. 6. 2004 do 31. 5. 2005,
náhradník p. František Holub, bytem Jiráskova 274, Doudleby n. O.
ch) s přidělením bytu v DPS čp. 763 po pí Schwenkové panu Karlu Konvalinkovi, bytem Rudé
armády čp. 1108, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou od 3. 6. 2004 do 31. 12. 2004
i) s poskytnutím propagačních materiálů města Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
klub „Radost“ z Prostějova
j) s povolením výcviku psa p. Václava Dostála v lesní honitbě za předem stanovených podmínek
k) s výjezdem osob dle seznamu do Triebesu v termínech 4. - 6. června 2004 a 18. - 20. června 2004
l) s bezplatnou výpůjčkou prostor v suterénu budovy MÚ o výměře 34 m2 pro potřeby provozu
Regionálního turistického a informačního centra, o. p. s. od 28. 5. 2004 do 20. 6. 2004
m) s cenami a darováním propagačních materiálů předávaných do RTIC, o. p. s. do komisního
prodeje dle návrhu
n) s poskytnutím mimořádného příspěvku pěveckému sboru Orlice ve výši 3.000,-- Kč, v rámci
prvního setkání sborů v říjnu v Kostelci nad Orlicí za předpokladu pokrytí těchto prostředků z
rozpočtu Města
o) s návrhem rekonstrukce nebytových prostor v čp. 1110 – 1111 Kostelec nad Orlicí s tím, že
maximální částka za rekonstrukci se předpokládá do 350 tis. Kč včetně DPH dle podmínek nájemní
smlouvy ze dne 12. 3. 2004
2. nesouhlasí
a) s poskytnutím finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub
„Radost“ z Prostějova
b) s přijetím pana Václava Dostála, bytem Jiráskovo nám. 59, Kostelec nad Orlicí do režijní honitby
města
c) s předloženým návrhem spolupráce na projektu televizního cyklu „Po stopách“ a doporučuje
jednat o případném posunutí termínu
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3. schvaluje
a) ponechat sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů do 14.6. 2004 dle Obecně závazné vyhlášky č.
11/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, bez navýšení. V období od 15.6. do 30.6.2004 sazbu poplatku
zvýšit o 20 %, v měsíci červenci a srpnu 2004 sazbu poplatku zvýšit o 50 %, od září do prosince
2004 sazbu poplatku vyměřit platebním výměrem a zvýšit o 100 %. Pouze v případě, že poplatník
písemně doloží důvod proč nedošlo k úhradě poplatku včas (např. léčba v nemocnici), nebude
poplatek navýšen a poplatník uhradí původní sazbu
b) zveřejnění záměru na prodej parcely p. č. 721/4 a části parcely p. č. 721/3 vše v k. ú. Kostelec nad
Orlicí
c) zahájení činnosti Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s. r. o. jako samostatně hospodařícího
subjektu od 1. 7. 2004 s tím, že převod zaměstnanců bude proveden dle Zákoníku práce (§ 249 –
251) – přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
4. bere na vědomí
a) informaci o finanční situaci Města přednesenou vedoucí finančního odboru ing. Miluší
Černohousovou
b) průběžnou zprávu o postupu prací HACCP předloženou společností ADEVA – školní jídelny, s.
r. o.
c) zprávu o činnosti bytové komise předloženou předsedou komise ing. Jaroslavem Kovaříčkem
d) zprávu o stavu investic Města v roce 2004, kterou předložil vedoucí odboru správy majetku města
ing. Karel Lepšík
e) informaci starostky ing. Ivany Červinkové o záměru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na
zrušení Základní umělecké školy, Tyršova 17 a Dům dětí a mládeže, Na vinici 367 v Kostelci nad Orlicí
f) ukončení členství pí Ivany Matyášové v konkurzní komisi pro výběr ředitele ZŠ Komenského,
Kostelec nad Orlicí
5. jmenuje
p. Mgr. Františka Klapala členem konkurzní komise pro výběr ředitele ZŠ Komenského, Kostelec
nad Orlicí

6. revokuje
v plném znění bod č. 5. a) z usnesení RM č. 23/2003 ze dne 3. 12. 2003 (prodej části pozemku parc.
č. 1133)

V Kostelci nad Orlicí dne 8. 6. 2004

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš

2

