USNESENÍ
č. 30/2004
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 18.11. 2004
Rada města Kostelce nad Orlicí
1. schvaluje
a) příspěvek z grantu pro volnočasové aktivity mládeže ve výši 5.000,-- Kč pro SK Tigers Kostelec
nad Orlicí
b) příspěvek z grantu pro volnočasové aktivity mládeže ve výši 13.000,-- Kč pro Spolek TERCIA
VOLTA Kostelec nad Orlicí
c) smlouvu o nájmu na provozování sauny s firmou C. P. C. cz, s. r. o. ing. Kořízka.
d) uzavření smlouvy na ubytování občanů objektu č. e. 27 s třetí osobou z důvodu rekonstrukce
objektu
2. neschvaluje
příspěvek z grantu pro volnočasové aktivity mládeže ve výši 12.000,-- Kč pro SK Tigers Kostelec
nad Orlicí
3. souhlasí
a) s fakturací Technických služeb s. r. o. za měsíc listopad v cenách základní sazby s DPH
b) s nákupem stroje Locust 750 na finanční leasing 36 měsíců s akontací 20% TS s. r. o.
c) se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 3424/2 (zahrada) o výměře 363 m2 v k. ú.
Kostelec nad Orlicí
d) se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 1272/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
o výměře 40 m2 v k. ú. Kostelec nad Orlicí
e) se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č. 3007/10 (zahrada) o výměře 19 m2 v k. ú.
Kostelec nad Orlicí
f) se zveřejněním záměru obce na prodej par. č. 2360/1 (zahrada) o výměře 894 m2 v kat. ú.
Kostelec n. Orl.
g) s bezúplatným převodem pozemků p. č. 111/27, p. č. 111/28, p. č. 1898, p. č. 1905, p. č. 751/2
vše v kat. ú. Kostelec n. Orl. na město Kostelec n. Orl. dle zákona č. 92/1991 Sb.
h) s umístěním nové DZ - zákaz zastavení - před křižovatkou u prodejny EXOTA na silnici I/11.
ch) s novým formulářem předlohy pro jednání Rady města
i) s uzavřením dohody o užívání nemovitostí se Základní uměleckou školou a Domem dětí a
mládeže s účinností od 1. 1. 2005.
j) se zvýšením nájemného u městských bytů o 9% k 1. 1. 2005
k) s přidělením pořadatelství Kostelecké pouti v roce 2005 softbalovému klubu SK Kostelec Tigers
za předpokladu úhrady nákladů s tím spojených Městu
l) s uspořádáním republikového turnaje SK Kostelec Tigers v roce 2005 po projednání s nájemcem
m) s obnovením dodávky elektrického proudu K. Jovnášové do 31. 5. 2005
n) s uzavřením podmíněného smíru mezi Městem Kostelec nad Orlicí a K. Jovnášovou v řízení o
vyklizení bytu s podmínkou řádného placení nájemného do 31. 5. 2004
o) s místním vodorovným značením se zákazem stání v Husově ulici před čp. 166
4. nesouhlasí
a) se zřízením parkovacího místa na místní komunikaci před RD p. Oldřicha Jirušky s tím, že osobní
vozidlo bude parkovat na pozemku žadatele par. č. 2072
b) s výměnou bytu pana Miroslava Piskory - Solnická 1373, Kostelec nad Orlicí za byt pana Martina
Píče - Proškova 1378, Kostelec nad Orlicí
c) s odprodejem DHIM ve stravovacích zařízeních města nájemci
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d) se zadáním zpracování „Studie odtokových poměrů v záplavovém území řeky Divoké Orlice –
lokalita Bělisko v Kostelci nad Orlicí“ firmě Agroprojekce Litomyšl s. r. o. a s přijetím dotace od
Královéhradeckého kraje k tomuto účelu přidělené vzhledem k tomu, že nelze pokrýt 50%
spoluúčast z rozpočtu města
5. bere na vědomí
a) informace o plnění rozpočtu města k 31. 10. 2004
b) ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor se Základní uměleckou školou a dohody o užívání
nebytových prostor s Domem dětí a mládeže ke dni 31. 12. 2004
c) zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství
6. doporučuje
a) Zastupitelstvu města odložit dlužné splátky pí Jitce Karlíčkové do 30. 6. 2005
b) Zastupitelstvu města nesouhlasit se zveřejněním záměru na prodej obytného domu včetně
nebytových prostor v čp. 1110 a 1111 na ul. Rudé armády s částí stavební par. č. 809 a 810/2 vše
v kat. ú. Kostelec n. Orl.
c) Zastupitelstvu města nesouhlasit s odkoupením spoluvlastnického podílu Krajský úřad
Královéhradeckého kraje /2/101/ k pozemkům par. č. 1832/161, par. č. 1832/162 (vodní plochy) a
par. č. 3781/132, par. č. 3781/133 (trvalý travní porost) vše v kat.ú. Kostelec n. Orl.
7. revokuje
usnesení č. 24 bod 3a) a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o 6 měsíců do 31. 3. 2005 na byt
č. 11 v čp. 1043, Rudé armády, nájemnici pí Martině Janovcové s podmínkou, že bude řádně
hrazeno nájemné a bude pokračovat umořování dluhu na nájemném z minulého období formou
stanovení KBP jako zvláštního příjemce dávky SSP
8. ukládá
jednateli Kosteleckého bytového podniku, s. r. o. p. Mohrovi ošetřit nové nájemní smlouvy
rozhodčími doložkami a provést přípravu na změnu nájemného k 1. 1. 2005

V Kostelci nad Orlicí dne 22. 11. 2004

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš

starostka města
Ing. Ivana Červinková
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Program RM 18. 11. 2004
1. Technické služby p.Mitrovic 16.hod.
2. Smlouva s TS o správcovství hřiště (Ing.Bartoš)
3. Prodej pozemku v majetku města manželům Kubíčkovým (Ing.Lepšík)
4. Prodej pozemku v majetku města paní Zdence Kainové (Ing.Lepšík)
5. Prodej pozemku v majetku města manželům Hlavsovým (Ing.Lepšík)
6. Prodej pozemku v majetku města panu Františku Sieglovi (O.Luňáček)
7. Převod pozemků – státní statek Smiřice (O.Luňáček)
8. Prodej bytů a nebytových prostor – čp. 1110 – 1111 Rudé Armády (O.Luňáček)
9. Nabídka spoluvlastnického podílu – Krajský úřad (O.Luňáček)
10.Parkovací místo (O.Luňáček)
11.Umístění dopravní značky u prodejny EXOTA (O.Luňáček)
12.Nový návrh předlohy pro jednání Rady Města Kostelec nad Orlicí (Ing.Černohousová)
13.Žádost paní Jitky Karlíčkové o odložení splátek za nemovitost čp. 538
(Ing.Černohousová)
14.Informace o plnění rozpočtu k 31. 10. 2004 (Ing.Černohousová)
15.Dohoda o užívání nemovitosti – DDM, ZUŠ , ukončení smlouvy o nájmu se ZUŠ a dohody
o užívání NP s DDM (Mgr.Ungrádová)
16.Pronájem pozemku-zahrady – manželé Lipenští(Mgr.Ungrádová)
17.Žádost o výměnu bytů – p. Piskora x p. Píč (Mgr.Ungrádová)
18.Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – pí Martina Janovcová (Mgr.Ungrádová)
19.Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Kostelec n. O. na r. 2005 (H.Slezáková)
20. Finanční výpomoc na hospodářsko správní náklady Oblastní organizace svazu neslyšících
a nedoslýchavých v ČR, Rychnov n. K. (H.Slezáková)
21.Finanční výpomoc na hospodářsko správní náklady Občanského sdružení Agapé Rychnov
n. K. (H.Slezáková)
22.Žádost o poskytnutí finanční podpory z programu Města volnočasové aktivity mládeže:
SK Tigers Softball dětem (zimní soustředění běžkařské) (L.Faltysová)
23.Žádost o poskytnutí finanční podpory z programu Města volnočasové aktivity mládeže SK
Tigers Softball dětem (zimní příprava mládeže) (L.Faltysová)
24.Žádost o poskytnutí finanční podpory z programu Města volnočasové aktivity mládeže :
Zájezd dětského sboru na sborový festival Praze (L.Faltysová)
25.Zpráva o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství (J.Šmída)
26.Organizační změna – odbor dopravy a SH (Ing.Blažková)
27.Organizační změna – knihovna (Ing.Blažková)
28.Odprodej majetku ADEVA (Ing.Blažková)
29.Dodatek smlouvy VERA (Ing.Blažková)
30.Přehled navýšení nájemného – předání podkladů (Ing.Blažková)
31.Žádost o uspořádání Kostelecké pouti v roce 2005 – SK Tigers (Ing.Bartoš)
32.Žádost o uspořádání republikového turnaje v roce 2005 – SK Tigers (Ing.Bartoš)
33.Žádost o zapojení elektřiny – K.Jovnášová (Ing.Bartoš)
34.Žádost o podmíněný smír (Ing.Bartoš)
35.Studie odtokových poměrů – zadání (Ing.Bartoš)
36.Smlouva o nájmu sauny (Ing.Bartoš)
37.Smlouva o ubytování Romů v roce 2005 (Ing.Bartoš)
38.Řešení dopravní situace – Husova ulice (Ing.Bartoš)
39.FOROB (Ing.Kovaříček)
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