USNESENÍ
Č. 14/2003
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 11. 6. 2003

Rada města Kostelce nad Orlicí
1. schvaluje
vrácení přeplatku na nájmu firmě BARUM CONTINENTAL, spol. s r.o. postupně,
nejpozději v roce 2007
2. souhlasí
a) s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu na nebytové prostory v budově školy v
Drtinově ulici s firmou Adeva, spol. s r. o.
b) s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 8. 2001 na provedení stavby
„Rekonstrukce koupaliště v Kostelci nad Orlicí“, ve které se upřesňují finanční limity
ceny díla pro roky 2001, 2002 a 2003 a zároveň prodlužuje termín dokončení 3.etapy
do 26. 6. 2003
c) s uzavřením smluv na pronájem plochy před obchody i na dobu 3 let včetně vydání
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s nájemní smlouvou
a s podmínkou, že v případě havárie nebo opravy bude pronajatá plocha zpřístupněna
pronajímateli; cena správního poplatku 1.000,-- Kč/rok, tj. v případě smlouvy na
3 roky 3.000,-- Kč
d) s přijetím Pravidel Města Kostelec nad Orlicí k provozu Domu s pečovatelskou
službou v Kostelci nad Orlicí
e) s přidělením bytu po paní Kobrové v Domě s pečovatelskou službou v Kostelci nad
Orlicí čp. 1414 paní Ludmile Zezulkové, nar. 12. 7. 1926, bytem Koryta 29 k 1. 7. 2003
na dobu určitou (tj. do 1. 7. 2004) a náhradníkem stanovit paní Sejkorovou Vlastu, nar.
13. 4. 1935, bytem Tutleky 37
f) s vynaložením finančních prostředků na zachování tradiční prezentace
v cykloturistickém atlasu EUROBEDS 2004 v objemu ½ strany do 5000,- Kč
g) s poskytnutím příspěvku Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou na lékařskou
službu první pomoci v celkové výši 20.000,-- Kč s tím, že 10.000,-- bude poskytnuto
okamžitě a dalších 10.000,-- Kč bude zajištěno dle možností
h) s prodloužením pracovního poměru pana Vanického jako manažera KBP, spol s r. o.
Kostelec nad Orlicí do 30. 6. 2004
ch) po zvážení obsahu petice zaměstnanců a posouzení potřeb úřadu a města s
pokračováním v zavádění a rozvíjení informačního systému Radnice VERA a ukládá
tajemnici dodržet navržený postup
i) se svoláním mimořádného zasedání Zastupitelstva města před výjezdním jednáním
dne 25. 6. 2003 z důvodu nutnosti schválení hospodaření města v r. 2002 po
přezkoumání auditem
j) s ustavením komise pro vypracování konkrétního seznamu nemovitostí ve vlastnictví
Města Kostelec nad Orlicí pro možný prodej ve složení: Ing. Karel Lepšík, Oldřich
Luňáček (odbor správy majetku Města), Ing. Miluše Černohousová, Mgr. Vladimíra
Ungrádová (finanční odbor), p. Vanický (Kostelecký bytový podnik, s. r. o.), Ing.
Jaroslav Kovaříček (bytová komise), Jiří Karlíček (stavební komise)
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3. nesouhlasí
s žádostí o poskytnutí příspěvku do fondu oprav na byty čp. 1189 a 1190
4. doporučuje
a) ZM odkoupení par.č. 2521/5 o výměře 9 m2, par. č. 2522/5 o výměře 23 m2 a par.
č. 2523/12 o výměře 3 m2 , / orná půda / vše v kat. ú. Kostelec n/Orl. od MUDr.
Hany Pekárkové, bytem ul. Zoubkova 1225 Kostelec n/Orl. za cenu 400,- Kč/m2 .
Cena celkem 14.000,- Kč. Jedná se o pozemky , které budou použity na rozšíření
chodníků v sídlišti Pod Vodojemem Na Skále
b) ZM bezúplatný převod pozemků par. č. 1220/6 o výměře 23 m2 / ostatní plocha /
1220/13 o výměře 10 m2 / ostatní plocha / 1223/4 o výměře 3 m2 / ostatní ploch /
1223/3 o výměře 6 m2 / ostatní plocha / 1220/2 o výměře 595 m2 / ostatní plocha /
1223/2 o výměře 1615 m2 / ostatní plocha / 1225/2 o výměře 981 m2 / ostatní plocha
/ 1227/1 o výměře 448 m2 / ostatní plocha / vše v kat. ú. Kostelec n/Orl. od Ústavu
územního rozvoje BRNO, oddělení INKA PRAHA na Město Kostelec n/Orl.
Pozemky jsou využívány jako komunikace a zelené plochy
c) ZM bezúplatný převod pozemků par. č. 1221/1 o výměře 307 m2 / zastavěná plocha/
p.č. 1343/4 o výměře 2 m2 / ostatní plocha / a par. č. 1343/5 o výměře 1 m2 / ostatní
plocha / vše v kat. ú. Kostelec n/Orl. od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
56, Praha 4. Pozemky jsou využívány jako komunikace
5. ukládá
starostce oficiálně poděkovat ZŠ Komenského
6. bere na vědomí
a) povodňový plán Města Kostelec nad Orlicí
b) seznam nejpotřebnějších žadatelů o umístění v DPS a v případě, že
dojde k uvolnění bytu v DPS postupovet dle tohoto seznamu:
1. Zezulková Ludmila nar.12. 7. 1926, bytem Koryta 29
2. Sejkorová Vlasta
nar.13. 4. 1935, bytem Tutleky 37,
3. Tomešová Libuše nar. 18. 5. 1924, bytem Kostelec n/ Orl.,
Tylova 725
4. Kubcová Jolanka nar. 12. 4. 1946, bytem Kostelec n/O.,
U Váhy 1190
5. Elsnerovi Daniela a Zdeněk nar. 19. 3. 1954, bytem Kostelec nad Orlicí,
Tyršova 9
7. revokuje
usnesení č.12, bod 1 e). z 28.5.2003 takto : výše vstupného na Městské koupaliště pro
dospělé celodenní 25,-- Kč, odpoledne (po 16:00 hodině) 20,-- Kč, pro děti celodenní
15,-- Kč odpoledne 10,-- Kč, děti do 110 cm zdarma
V Kostelci nad Orlicí
19. 6. 2003

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarosta města
Bc. Jiří Bartoš
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