USNESENÍ
č. 19/2004
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 30. 6. 2004
Rada města Kostelce nad Orlicí
1. souhlasí
a) se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 398 (zahrada) o výměře 1113m2 v k. ú. Kostelec
nad Orlicí
b) se zveřejněním záměru na prodej pozemků parc. č. 683/1 (zahrada) o výměře 2128 m2 v k. ú. Kostelec
nad Orlicí

c) se zveřejněním záměru na prodej pozemků parc. č. 676/2 (zastavěná plocha a nádvoří – společný
dvůr) o výměře 421 m2 , parc. č. 677/2 (zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr) o výměře 219 m2
a parc. č. 679/3 (zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr) o výměře 283 m2 vše v k. ú. Kostelec
nad Orlicí
d) se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 722/3 (ostatní plochy - jiná plocha) o výměře 17
m2 a části pozemku parc. č. 722/20 (ostatní plochy - jiná plocha) o výměře cca 60 m2 vše v k. ú.
Kostelec nad Orlicí
e) s ukončením nájmu bytu č. 7 v čp. 1108 na třídě RA panu Karlu Konvalinkovi k datu 2. 6. 2004
f) s uzavřením nájemní smlouvy na prostory kanceláře číslo B 116 o výměře 17,70 m2 mezi Městem
Kostelec nad Orlicí a společností Šumbor Kostelec n. O., s. r. o.
g) se snížením nájemného paní Jarmile Cachové, bytem RA 1061 za měsíc prosinec 2003 o 100% a za
měsíce leden až duben o 50% z důvodu rekonstrukce bytu po jeho vytopení
h) se zveřejněním záměru pronajmout saunu na Stadionu mládeže od 1. 9. 2004.
ch) s přefakturací CD Bona Nota RTIC Kostelec n. Orl., ZUŠ a Římskokatolické farnosti v Kostelci
nad Orlicí a prodejem CD odborem školství, kultury a tělovýchovy za prodejní cenu 150,-- Kč/1kus
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j) s přidělením bytu č. 308 v DPS čp. 1414 po pí Marii Svatošové paní Evě Bednářové, bytem
Drtinova 423, Kostelec na Orlicí na dobu určitou od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005, náhradník pí Marta
Midlochová, bytem Žižkova 233, Častolovice
k) s prodloužením nájemní smlouvy pro pí Gáborovou za podmínky splácení dluhu panem Antonínem
Sršněm a zároveň souhlasí s rozšířením nájemního vztahu o osobu pana A. Sršně
l) s navrženým zněním manažerské a jednatelské smlouvy pro p. Jiřího Mohra
m) s navrženým zněním manažerské a jednatelské smlouvy pro p. Miroslava Mitroviće
n) s ukončením nájemní smlouvy na využití kancelářských prostor s BD Jungmannova ul. Kostelec
nad Orlicí k datu 30. 6. 2004 dohodou
o) s převodem členských práv a povinností k bytu D10 (1+ KK), čp. 1451, ul. K Tabulkám z pí Lenky
Horváthové na pí Petru Jagenbreinovou, bytem Proškova 1377, Kostelec nad Orlicí
p) s převodem členských práv a povinností k bytu D9 (2+KK), čp. 1451, ul. K Tabulkám z pí Anežky
Víchové na p. Petra Urbana bytem tamtéž
r) s uzavřením smlouvy s Královéhradeckým krajem na administraci Programu obnovy venkova
2. nesouhlasí
a) s prominutím úroků ze splátek bytu v čp. 1206 po panu Schöppovi
b) s prominutím penále za pozdní doplacení nájemného manželům Jelínkovým, bytem Hálkova 288
c) s přidělením volné ubytovací jednotky v kasárnách panu Dušanu Gáborovi
d) se zakoupením vybavení ani s finančním příspěvkem z rozpočtu města pro romský fotbalový oddíl
3. schvaluje
a) odměny ředitelům příspěvkových organizací – škol a předškolních zařízení zřízených městem
b) pořadí uchazečů na ředitele/ku ZŠ Kostelec nad Orlicí, Komenského 80, tak jak bylo předloženo
konkurzní komisí
c) nájemní smlouvu Města Kostelec nad Orlicí se společností Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.
r. o. na pozemky a objekty, v nichž bude provozovat dohodnuté činnosti
d) nájemní smlouvu s firmou SAMPET-TPL TRADING CZ, s. r. o. s tím, že vložené investiční
prostředky v max. výši 350 tis. Kč na zhodnocení majetku města budou umořovány nájmem
uvedeným ve smlouvě
4. bere na vědomí
a) vzdání se mandátu člena ZM a RM MUDr. Víta Čeřovského a jeho abdikaci na svěřené funkce
b) zprávu o stavu plnění rozpočtu města
c) informace Ing. Havránka o dopadech případného prodeje části lesa a vyžádá si rozbor od
nezávislého zdroje
d) žádost manželů Jovnášových o přidělení nájemního bytu a postupuje ji bytové komisi
e) informaci o probíhajícím poptávkovém řízení na dodavatele hlasových a datových služeb
5. jmenuje
a) členem dozorčí rady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r. o. Ing. Jiřího Němce,
RČ 610605/1622, Pivoňkova 910, 517 41 Kostelec nad Orlicí
b) předsedou dozorčí rady Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r. o. Ing. Luboše Mottla, RČ
621004/0595, Tyršova 1136, 517 41 Kostelec nad Orlicí
c) p. Miroslava Mitroviće do funkce ředitele Technických služeb Kostelce nad Orlicí, s. r. o.
s účinností od 1. 7. 2004
d) p. Jiřího Mohra do funkce ředitele Kosteleckého bytového podniku, spol. s r. o. s účinností od 1. 7.
2004
e) p. Jiřího Mohra do funkce jednatele Kosteleckého bytového podniku, spol. s r. o. s účinností od 1. 7.
2004
f) pí Alenu Lihaříkovou a pí Marcelu Černohorskou do komise pro likvidaci vyřazeného majetku
města
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6. pověřuje
p. Mohra vyřízením záležitosti mžl. Mergancových do 14 dnů a předložením zprávy Radě města
7. odvolává
pí Hanu Šlapákovou a p. Jaroslava Samotána z komise pro likvidaci vyřazeného majetku města

V Kostelci nad Orlicí dne 7. 7. 2004

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš
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