USNESENÍ
č. 22/2004
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 11. 8. 2004

Rada města Kostelce nad Orlicí

1. souhlasí
a) s vyhlášením záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na katastrálních územích
Bolehošť, Křivice, Lípa nad Orlicí, Petrovice nad Orlicí, Rašovice u Týniště nad Orlicí a Týniště nad
Orlicí
b) s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Diakonii Broumov na zajištění péče o nepřizpůsobivé
občany
c) s prodloužením činnosti protidrogové poradny ve městě od 15. 9. 2004 do 31. 12. 2004 za stejných
podmínek jako v uplynulém období. (odsouhlaseno jednomyslně)
d) s vypsáním konkurzního řízení na ředitele Domu dětí a mládeže, Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí a
Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Tyršova 17, Kostelec nad Orlicí
e) s podmínkami stanovenými pro vypsání konkurzního řízení na ředitele Domu dětí a mládeže, ,
Žižkova 367, Kostelec nad Orlicí a Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Tyršova 17, Kostelec nad
Orlicí
f) s jednáním Města Kostelec nad Orlicí s třetí osobou za účelem případného uzavření nájemního
vztahu na využívání její ubytovny jako dočasného ubytování pro romskou komunitu z objektu č. 27
(bývalá kasárna) v Kostelci nad Orlicí vzhledem k celkové rekonstrukci tohoto objektu v r. 2005 na
dobu cca 3 let
g) s prodejem Turistického průvodce dle nového návrhu za doporučenou cenu 35,- Kč a s navrženým
zvýhodněním ceny pro Regionální turistické a informační centrum Kostelec nad Orlicí
2. nesouhlasí
a) s úhradou nákladů malování ve školní jídelně pronajaté firmě ADEVA v souladu s platnou nájemní
smlouvou
b) s přidělením ubytovací jednotky v objektu bývalých kasáren pro pí L. Telvákovou
c) s přijetím nabídky fy Magion Pardubice na zpracování projektu na racionalizaci činnosti
Kosteleckého bytového podniku, spol. s r. o., Kostelec nad Orlicí
3. schvaluje
podání žaloby na vyklizení bytu č. 7 v domě čp. 1108, ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí.
4. bere na vědomí
a) informaci o plnění rozpočtu Města Kostelec nad Orlicí přednesenou vedoucí finančního odboru Ing.
Černohousovou
b) informaci o činnosti finančního výboru přednesenou předsedou výboru Ing. Svátkem
c) žádost obyvatelů ulic Zahradní a Kodytkova v Kostelci nad Orlicí o rekonstrukci místních
komunikací v těchto ulicích
d) stížnost manželů Dostálkových, ul. Stradinská, Kostelec nad Orlicí
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5. doporučuje
a) zastupitelstvu města schválit úpravy rozpočtu Města Kostelec nad Orlicí k 31. 7. 2004
b) zastupitelstvu města schválit prodeje stavebních pozemků parc. č. 1533/1, 1533/2, 683/1 a 1451
v případě podání více nabídek na odkoupení těchto pozemků obálkovou metodou a to nejvyšší cenové
nabídce s tím, že upřednostněny budou nabídky s jednorázovou úhradou celé nabízené kupní ceny.
RM doporučuje prodej parcely č. 398 pozastavit do doby skončení demografického šetření vývoje
populace předškolních dětí ve městě
c) zastupitelstvu města schválit prodej části 1 pozemku parc. č. 722/5 (ostatní plochy – manipulační
plocha) o výměře 4 m2 a části x pozemku parc. č. 722/6 (ostatní plochy – manipulační plocha) o
výměře 47 m2 vše v k. ú. Kostelec nad Orlicí firmě PARAMO Trysk, a. s., Přerovská 560, 530 06
Pardubice za cenu 500,-- Kč/m2. Cena celkem 25.500,-- Kč. Pozemky budou sloužit jako manipulační
plocha u čerpací stanice PARAMO
d) zastupitelstvu města schválit nájemní smlouvu mezi Městem Kostelec nad Orlicí a společností
Federal-Mogul FP, a. s. na užívání objektů a pozemků v býv. kasárnách v upraveném znění
6. nedoporučuje
a) poskytnout půjčku pí K. Jovnášové na zakoupení bytu
b) poskytnout půjčku na zakoupení domu Vladimíru a Anděle Giňovým
7. jmenuje
a) pí Lenku Faltysovou tajemnicí konkurzních komisí na funkci ředitelů ZUŠ a DDM, která
organizačně a administrativně zabezpečí jednání komisí a není členem komise
b) do konkurzní komise na funkci ředitele ZUŠ zástupce Města Ing. Ivanu Červinkovou a Mgr.
Miroslavu Sahulovou
c) do konkurzní komise na funkci ředitele DDM Kostelec nad Orlicí zástupce Města Ing. Jiřího
Bartoše a Mgr. Boženu Kuncovou
8. pověřuje
Místostarostu Ing. Jiřího Bartoše k jednání se třetí osobou pro případné uzavření nájemního vztahu pro
dočasné ubytování romské komunity objektu čp. 27 (bývalá kasárna)
9. ukládá
jednateli Kosteleckého bytového podniku, spol. s r. o., Kostelec nad Orlicí zpracovat postup
racionalizace nákladů v hospodářské činnosti města i KBP s.r.o. do 24. 9. 2004
10. trvá
v případě sepsání přímých nájemních smluv mezi Městem Kostelec nad Orlicí a jinými subjekty na
pronájem objektů v areálu bývalých kasáren, na nastavení shodných cenových podmínek nájemného u
každého subjektu

V Kostelci nad Orlicí dne 12. 8. 2004

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš

starostka města
Ing. Ivana Červinková
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Program RM 11. 8. 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lesní hospodářské osnovy (ing. Martínek) – 16:00
Malování ve školní jídelně (ing. Černohousová) – 16:10
Úpravy rozpočtu Města + plnění rozpočtu k 31. 7. 2004 (ing. Černohousová)
Schválení prodeje stavebních parcel obálkovou metodou nejvyšší nabídce
Rozšíření prodeje pozemků u čerpací stanice PARAMO
Činnost kontrolního výboru (ing. Svátek)
Žádost Diakonie Broumov o finanční příspěvek z rozpočtu města (ing. Blažková)
Nabídka Zdravotního ústavu prodloužení spolupráce v oblasti poradenství – protidrogová poradna
(ing. Blažková)
9. Další činnost Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy v Kostelci nad Orlicí
10. Nabídka řešení problému KBP od fy Magion (ing. Blažková)
11. Žádost o ubytování v kasárnách – pí Telváková (ing. Kovaříček)
12. Návrh na vyklizení bytu - Jovnášovi (ing. Kovaříček)
13. Žádost o poskytnutí půjčky – pí Jovnášová (ing. Bartoš)
14. Žádost o poskytnutí půjčky – p. Giňa (ing. Bartoš)
15. Nájemní smlouva s Federal Mogul (ing. Bartoš)
16. Nájemní smlouva – koupaliště (ing. Bartoš)
17. Žádost o rekonstrukci ulic Zahradní a Kodytkovy (ing. Bartoš)
18. Návrh na řešení ubytování romské komunity v případě rekonstrukce objektu (ing. Bartoš)
19. Stížnost manželů Dostálkových (ing. Bartoš)
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