USNESENÍ
č. 28/2004
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 03.11. 2004
Rada města Kostelce nad Orlicí
1. schvaluje
a) poskytnutí grantu TJ Sokol Kostelecká Lhota na základě podaného projektu pro podporu
využití volného času dětí a mládeže v částce doporučené grantovou komisí
2. souhlasí
a) RM souhlasí se zveřejněním záměru na prodej budovy občanské vybavenosti č. p. 521 (jatky) se
stavebním pozemkem parc. č. 2292 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1463 m2 a pozemku
parc. č. 2291/1 (zahrada) o výměře 345 m2 to vše v k. ú. Kostelec nad Orlicí.
b) Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy po části pozemku parc. č.
3326 (ostatní plochy – ostatní komunikace) vyznačené geometrickým plánem č. 1546-221/004 pro
oprávněného, tj. vlastníka pozemku parc. č. 3327/1, MUDr. Břetislava Valeše a Evu Valešovou, oba
bytem Zeyerova 4, č. p. 693, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
c) s prodloužením členství v městské režijní honitbě pro pp. Jaroslava Tajbra a Jindřicha Hamma
d) s uzavřením smlouvy mezi Městem Kostelec nad Orlicí a TJ Sokol Kostelec nad Orlicí o
užívání víceúčelového hřiště za sokolovnou
e) s uzavřením smlouvy mezi Městem Kostelec nad Orlicí a TJ Sokol Kostelec nad Orlicí o užívání
sociálního zařízení v přízemí sokolovny za účelem provozu víceúčelového hřiště.
f) s cenou 250 Kč za 1 hodinu provozu celé plochy nafukovací haly pro školy a zájmové organizace
města, které provozují kolektivní sporty
g) s vyplacením odměny panu Miroslavu Mitrovićovi, řediteli společnosti Technické služby Kostelec
nad Orlicí, s.r.o. ve výši 12% základní mzdy za 3. čtvrtletí 2004
h) s uzavřením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Evropské
projektové centrum – budování regionálního partnerství“ s Královéhradeckým krajem se sídlem
v Hradci Králové v navrženém znění s platností od podpisu do 30.7.2007
ch) se zapůjčením prostor vestibulu Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí pro konání předvánoční
výstavy výtvarných prací žadatelů o udělení azylu v termínu od 6. do 17. prosince 2004
i) s výpovědí smlouvy o dílo uzavřené dne 1.10.2003 mezi Městem Kostelec nad Orlicí, Palackého
n. 38, Východočeskou energetikou, a.s., Hradec Králové, Sladkovského 215, Českým Telecomem,
a.s., Praha 3, Olšanská 55/5, Východočeskou plynárenskou, a.s., Hradec Králové 4, Pražská 702 na
jedné straně a panem ing. Josefem Padriánem, Geodetem Zeměměřičská firma, Kostelec nad Orlicí,
Palackého nám. 27 k zajištění správy digitálně technické mapy města (DTMM)
3. bere na vědomí
a) dopis obyvatel ulice Na Pekajně, stavebníků a účastníků stavebního řízení k zajištění
infrastruktury v lokalitě Na Pekajně a pověřuje odbor správy majetku města odpovědí na tento dopis.
b) zprávu o stavu plnění investičních akcí za rok 2004.
c) na vědomí informaci o situaci v Regionálním turistickém a informačním centru
5. doporučuje
a) ZM nesouhlasit s půjčkou ve výši 400 000 Kč rodině Jovnášových na zakoupení domu
6. jmenuje
a) do funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367 pí Blanku Miklovou
od 1. ledna 2005.
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7. pověřuje
a) KBP spol.s r.o. Kostelec nad Orlicí ve spolupráci s Pečovatelskou službou vyřízením žádosti p.
Františka Semeráda.
b) Ing. Jiřího Bartoše jednáním o podmínkách provozu sauny s ing. Kořízkem
c) odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Kostelec nad Orlicí pravomocí rozhodovat
o povolování výjimek na základě obecně závazných vyhlášek č. 10/2003 o místních poplatcích,
pořadatelům kulturních nebo sportovních akcí a č. 3/2004 o některých omezujících opatřeních
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
8. ukládá
a) řediteli společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. přehodnotit ceny služeb, které
budou poskytovány od měsíce listopadu. Do doby jejich schválení zastavit fakturaci.
b) řediteli společnosti Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. přesně specifikovat podmínky
nákupu navrhovaných dopravních prostředků a výhled příjmů a nákladů do konce r. 2004 – do příští
RM.
V Kostelci nad Orlicí dne 03.11.2004

starostka města

místostarosta města

Ing. Ivana Červinková

Ing. Jiří Bartoš
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