USNESENÍ
č. 21/2004
Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 28. 7. 2004
Rada města Kostelce nad Orlicí
1. souhlasí
a) s uzavřením smluv mezi Městem a spol. Technické služby, s. r. o. Kostelec nad Orlicí:
o údržbě veřejného osvětlení
o údržbě veřejné zeleně
o údržbě a provozu veřejného WC
o zimní údržbě komunikací a chodníků
o úklidu a údržbě komunikací, chodníků a veřejných prostranství
o svozu plastů a skla a přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad
b) s Ceníkem prací Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s. r. o. pro Město Kostelec nad Orlicí
c) s odprodejem movitého majetku Města Kostelec nad Orlicí společnosti Technické služby, s. r. o.
Kostelec nad Orlicí ke dni 1. 7. 2004 – hmotný majetek dlouhodobý bude odprodán v cenách dle
znaleckého posudku, zásoby v cenách pořizovacích
d) se zveřejněním záměru na prodej částí pozemku parc. č. 1231/2 (ostatní plochy – silnice)
v katastrálním území Kostelec nad Orlicí
e) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku s instalovaným stánkem na Jiráskově náměstí
panu Janu Smutkovi s těmito podmínkami: smlouva bude uzavřena na dobu 3 let, nájemné činí 24 tis.
Kč/rok, Město si vyhrazuje právo vymezit v nájemní smlouvě zákaz provozování činností, které by
narušovaly mravní výchovu mládeže
f) s užíváním bytu 1+1 v čp. 1061 na třídě RA manželům Lenárdovým ve lhůtě do konce roku 2004
g) se svoláním mimořádného jednání Zastupitelstva města dne 23. 8. 2004 v 18:00 hodin v Zasedací
místnosti Městského úřadu Kostelec nad Orlicí
2. nesouhlasí
s poskytnutím ubytování v kasárnách rodině Ivana a Viery Gáborových
3. schvaluje
a) pořadí účastníků výběrového řízení na veřejnou zakázku „Kostelec nad Orlicí – okružní křižovatka
silnic I/11, II/316 a III/3189“ 1. MADOS MT s. r. o., Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí; 2. Stavby
silnic a železnic, a. s. Praha, odštěpný závod Hradec Králové, Sušilova 1528, Hradec Králové
b) uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele městského podílu na veřejné zakázce „Kostelec nad Orlicí –
okružní křižovatka silnic I/11, II/316 a III/3189“ s firmou MADOS MT s. r. o., Lupenice 51, 517 41
Kostelec nad Orlicí
4. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit nájemní smlouvu mezi Městem Kostelec nad Orlicí a firmou Federal
Mogul - Friction Product a. s. na objekty a pozemky v areálu bývalých kasáren
5. nevyhovuje
žádosti o přidělení bytu a trvá na vystěhování manželů Jovnášových z bytu v čp. 1108 na třídě Rudé
armády
V Kostelci nad Orlicí dne 30. 7. 2004

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš

starostka města
Ing. Ivana Červinková
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Program RM 28. 7. 2004
1. Smlouvy Technické služby (Ing. Bartoš)
2. Schválení výsledků VŘ na zhotovitele veřejné zakázky – okružní křižovatka (ing. Lepšík)
3. Prodej pozemků města (Ing. Lepšík)
4. Žádost o pronájem pozemku – Jan Smutek (Ing. Červinková)
5. Nájemní smlouva s fou Federal Mogul (ing. Bartoš)
6. Žádost o poskytnutí ubytování v kasárnách – Gáborovi (Ing. Kovaříček)
7. Žádost o vyřešení tíživé bytové situace – Lenárdovi (Ing. Kovaříček)
8. Žádost o přidělení bytu – Jovnášovi (Ing. Kovaříček)
9. Mimořádné jednání Zastupitelstva Města (Ing. Červinková)
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