USNESENÍ
Č. 12 /2003
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 14. 5. 2003

Rada města Kostelce nad Orlicí

1. souhlasí
a) se žádostí p. Martina Křížka o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu
čp. 615, ulice Erbenova, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou do 31.12.2003, smlouva bude
prodloužena na další období za podmínky, že uhradí nesplacený dluh
b) s prodloužením stávající nájemní smlouvy pana a paní Novákových na dobu určitou do
31. 12. 2003, smlouva bude prodloužena za podmínky, že bude uhrazena dlužná částka
c) s podnájmem bytu pí Vlast Lédrové, Frošova 347, Kostelec nad Orlicí, sl. Kupcové, bytem
Husova ulice, Kostelec nad Orlicí na dobu určitou do 30. 9. 2003 z důvodu dočasné
nepřítomnosti pí Lédrové v jejím bytě
d) s navýšením ceny za ubytování za ubytovací jednotku č. 12 (objednatelé Peter a Božena
Jovnášovi) od měsíce června 2003 na částku 4. 118,-- Kč/měsíc
e) s přechodem nájmu bytu U Váhy 1190 z Jolany a Zdeňka Kubcových st. na Zdeňka Kubce
ml. a Lenku Kubcovou za podmínky, že žádost o přechod nájmu podá i Lenka Kubcová, a s
provedením nabídky na odkup bytu oběma žadatelům
f) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Doudleby nad Orlicí na rozhodování ve
správním řízení dle §37 vyhlášky č. 182/1991 Sb. MPSV, kterou se provádí zákon o
sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů včetně samostatného ceníku v příloze
g) s bezúplatným zapůjčením velké zasedací místnosti v čp. 985 Svazu postižených
civilizačními chorobami ČR – ZO Kostelec nad Orlicí pro účel konání tradičního vánočního
koncertu u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených
h) s uzavřením podnájemní smlouvy mezi FC Kostelec nad Orlicí a p. Davidem Cvejnem za
podmínek, že finanční výnos bude použit na financování oddílu FC Kostelec nad Orlicí
2. nesouhlasí
s umístěním prodeje popcornu a cukrové vaty p. Jiřího Hájka a p. Františka Kovaříka
v navrhované lokalitě u ZUŠ a navrhuje prodej umístit v ulici I.J. Pešiny v prostoru tržiště
3. bere na vědomí
a) žádost obyvatel U Váhy 1189, 1190 ve věci příspěvku do fondu oprav
b) žádost manželů Tichých o odkoupení části pozemku

4. schvaluje
a) smlouvu o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů DTMM
Kostelec nad Orlicí. Smlouva se uzavírá mezi Městem Kostelec nad Orlicí, Východočeskou
energetikou a.s.Hradec Králové, Východočeskou plynárenskou a.s. Hradec Králové,
Českým Telecomem a.s. Praha

-1-

b) smlouvu o dílo na správu DTMM.Smlouva se uzavírá mezi Městem Kostelec nad Orlicí,
Východočeskou energetikou a.s.Hradec Králové, Východočeskou plynárenskou a.s. Hradec
Králové, Českým Telecomem a.s. Praha a firmou GEODET, Ing.Padrián Kostelec nad Orlicí
c) uvolnění částky 27. 100,-- Kč z kulturních grantů na akci města „Šumná Divoká Orlice“ ,
částky 6. 000,-- Kč na dopravu ochotnického divadelního seskupení Černí šviháci a 5.000,Kč na konání trampské Porty v Kostelci nad Orlicí
5. odvolává
a) pí Marii Bečičkovou, bytem Komenského 1158, Kostelec nad Orlicí z funkce člena
dozorčí rady Kosteleckého bytového podniku, spol. s r. o., Kostelec nad Orlicí k datu 31. 5.
2003
b) Ing. Jiřího Izáka z komise pro informační systémy
6. jmenuje
a) Ing. Miluši Črenohousovou členem dozorčí rady Kosteleckého bytového podniku, spol.
s r. o., Kostelec nad Orlicí k datu 1. 6. 2003
b) do komise pro informační systémy Dis. Tomáše Vítka, informatika MÚ Kostelec nad
Orlicí
c) do komise pro veřejné zakázky pro účel výběru poskytovatele úvěru na dokončení
rekonstrukce koupaliště ve výši 5 mil. Kč Ing. Jiřího Svátka, předsedu finančního výboru (s
právem hlasovacím) a Ing. Petra Zelenku a JUDr. Antonína Valtera, zástupce poradenské
firmy PRO Consulting, s. r. o., Hradec Králové (s hlasem poradním)
7. ukládá
paní starostce vyvolat jednání s vedením POS a MV ČR ve věci nesouhlasu RM se zvýšením
počtu uprchlíků v POS

V Kostelci nad Orlicí
22. 5. 2003

místostarosta města
Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.

starostka města
Ing. Ivana Červinková
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