USNESENÍ
Č. 12/2003
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 28. 5. 2003

Rada města Kostelce nad Orlicí
1. schvaluje
a) Závěry výběrové komise na financování rekonstrukce koupaliště ve výši 5 milionů Kč a
zároveň doporučuje ZM schválení smlouvy o poskytnutí úvěru s Komerční bankou a. s. za
podmínek daných v nabídkovém řízení
b) návrh směrnice pro poskytování náhrad cestovného zastupitelů a zároveň doporučuje
schválení této směrnice zastupitelstvu města
c) vypracování nového geometrického plánu „Střediska regionálního rozvoje – kasárna“
s členěním na nové subjekty. Dále schvaluje vypracování znaleckého posudku s oceněním
jednotlivých objektů včetně zpevněných a zelených ploch
d) poskytnutí příspěvků na zabezpečení objektů ZŠ Kostelecká Lhota a ZUŠ Kostelec nad Orlicí
v 50%. Řešit po projednání možností rozpočtů a v kontextu se žádostí ZŠ Komenského
e) vstupné na Městské koupaliště: pro dospělé celodenní 30,-- Kč, odpoledne 25,-- Kč; pro
děti celodenní 25,-- Kč, odpoledne 20,-- Kč; děti do 110 cm zdarma
2. souhlasí
a) souhlasí s vyhlášením soutěže na veřejnou zakázku „Bytový dům 25 b.j. Kostelec nad
Orlicí“ – 2.část výzvou více zájemcům dle §49 zákona o zadávání veřejných zakázek
č.199/1994 Sb. v platném znění
b) se seznamem oslovených firem do soutěže na veřejnou zakázku „Bytový dům 25 b.j.
Kostelec nad Orlicí“: Stavební společnost VASPO Vamberk s. r. o., Stavební společnost
OL&spol. Svitavy, Stavební firma VNUČKO, spol. s r. o. Třtěnice (okr.Jičín), Stavební
firma Ing. Jan Hikele Svitavy a Stavební společnost Mostní a pozemní stavby s. r. o. Čepí
35 Pardubice
c) se složením výběrové komise pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku
„Bytový dům 25 b.j. Kostelec nad Orlicí“ ve složení Ing. Petr Molnár, Ing. Josef Hloušek,
CSc a p. Josef Haviger
d) aby dofinancování akce „Bytový dům 25 b.j. Kostelec nad Orlicí“ bylo provedeno v letech
2003 - 2005 z rozpočtu města
e) s navýšením nákladů na dílo „Rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 985 na sídlo
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí“ v částce 317.770,82 Kč a se snížením nákladů na
dílo „Interiér sídla městského úřadu Kostelec nad Orlicí v č.p. 985“ v částce 105.368,60
Kč. Zároveň souhlasí s uzavřením dodatků smluv č. 1 obou výše jmenovaných akcí
(smlouva o dílo č. 48/02-P a č. 60/02P), kde budou promítnuty změny cen obou děl
f) s uzavřením podnájemní smlouvy mezi SDH Kostelec nad Orlicí a p. Šimonem a Lubošem
Výchem s podmínkou předložení využití inkasovaného nájemného
g) s umísťováním reklamy na hřišti Pod Strání softbalovému oddílu SK Tigers za podmínky,
že umístění reklam bude oznámeno TJ Sokol a Městu Kostelec nad Orlicí a to bez finanční
náhrady TJ Sokol Kostelec nad Orlicí jako nájemci hřiště
h) se smírným řešením ve věci sporu proti Mgr. Horákové, MUDr. Mertlíkovi v tom smyslu,
že žalovaní uhradí hodnotu dluhu 420.000,-- Kč a Město upustí od vymáhání částky úroků;
každý z účastníků si ponese své náklady sám
i) se zvláštním statutem 2 městských bytů v novém objektu 58 b.j. s tím, že jsou určeny pro
potřeby města a v případě existence této potřeby by byly přednostně přidělovány např.
zaměstnancům Městského úřadu apod. Nájemní smlouva bude vždy uzavírána na dobu
určitou
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j) s posunutím termínu splátky bytu U Váhy 1190 manželům Vodičkovým za podmínky, že
bude uhrazen jednorázově a to do konce měsíce července 2003

3. nesouhlasí
s navýšením nákladů na dovybavení úpravny vody pro bazén na městském koupališti pro
letošní rok a v případě problémů s kvalitou vody v průběhu letošní sezóny řešit samostatnou
zakázkou dovybavení úpravny vody v příštím roce
4. doporučuje
a) Zastupitelstvu města schválit úpravu rozpočtu na rok 2003 a to navýšení investiční akce
„Rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 985 na sídlo Městského úřadu Kostelec nad Orlicí“
o 212.402,22 Kč
b) Zastupitelstvu města schválit stanovy dobrovolného svazku obcí Orlice a smlouvu o
vytvoření dobrovolného svazku obcí Orlice
5. ukládá
a) bytové komisi určit podmínky pro obsazení městských bytů v novém objektu 58 b.j. a
současně posoudit potřebnost přidělení těchto městských bytů dle zvláštního statutu
b) starostce Ing. Ivaně Červinkové vyvolat jednání s Městem Rychnov nad Kněžnou s cílem
ukončit veřejnoprávní smlouvu na výkon dopravních agend k 1. 9. 2003
6. mění
své usnesení č. 10/2003, bod 1.a) ze dne 30. 4. 2002 takto: Rada města schvaluje poskytnutí
příspěvku ve výši 6.000,--Kč na rok 2003 Domovu důchodců v Opočně na úhradu nákladů
souvisejících s pobytem pí Miroslavy Vaňkové, dříve bytem Barákova 1203, Kostelec nad
Orlicí za předpokladu, že DD Opočno předloží přesnou kalkulaci nákladů a příjmů spojených
s pobytem pí Miroslavy Vaňkové v DD Opočno a bude uzavřena smlouva o poskytnutí těchto
finančních prostředků
7. bere na vědomí
zprávu o činnosti Obecního živnostenského úřadu v Kostelci nad Orlicí

V Kostelci nad Orlicí
4. 6. 2003

místostarosta města

starostka města

Bc. Jiří Bartoš

Ing. Ivana Červinková
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