USNESENÍ
Č. 15/2003
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 23. 6. 2003

Rada města Kostelce nad Orlicí
1. schvaluje
a) zvýšení náhrady věcných nákladů na 8,30 Kč na 1 oběd pro žáka ZŠ zpětně od 1. 1.
2003 v případě, že ADEVA bude i nadále provozovat stravovací pavilon
b) pořadí účastníků výběrového řízení na veřejnou zakázku „Bytový dům 25 b.j. Kostelec
nad Orlicí – 2. část“ (1. Ing. Jan Hikele, Gruzínská 5, Svitavy; 2. OL&spol.,T. G.
Masaryka 38, Svitavy; 3. Vnučko, spol. s r. o. Třtěnice; 4. VASPO Vamberk s. r. o.; 5.
Mostní a pozemní stavby s.r.o. Čepí 35) a uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele této
veřejné zakázky s firmou Ing. Jan Hikele, Gruzínská 5, Svitavy
c) kritéria přidělování bytů E1, E2 v 58 bytových jednotkách v lokalitě „K Tabulkám“ dle
návrhu komise pro hospodaření s byty
d) odměny ředitelům nově vzniklých příspěvkových organizací – škol a předškolních
zařízení zřízených městem
e) zahájit kroky k převedení Technických služeb, organizační složky Města, na obchodní
společnost
2. souhlasí
a) s konáním mimořádného ZM k otázkách bytového domu 58 bj. a vztahům s BD
Jungmannova dne 17. 7. 2003 v 19:00 hodin
b) se zvýšením ceny za ubytování za ubytovací jednotky č. 17 a 18, objednatelé Silvie
Lacková a Emil Tancoš. Nová cena za ubytování činí 2.688,- Kč za každý měsíc
přechodného ubytování s účinností od 1. 7. 2003
c) s přidělením b.j. E2 paní Nikole Kopecké, na dobu určitou do 30. 6. 2004 s tím, že
uvolní dosud obývaný městský byt 1+1 Rudé Armády 1061
d) se stanovením výše nájemného v bytě E1 ve výši 2.567,-- Kč a v bytě E2 ve výši
2.893,-- Kč
e) s podpisem kupní smlouvy na dodávku turistických známek s firmou Turistické
známky s.r.o., Komenského 7, Rýmařov
f) s prodejem pohledávek panu Roszlerovi, bytem Purkyňova 165, Kostelec nad Orlicí; za
Boženou Lackovou, bytem Zoubkova 143, Kostelec nad Orlicí ve výši 1.751,-- Kč
(100%) a za Jurajem Lackem, bytem tr. RA 26, Kostelec nad Orlicí ve výši 5.228,80 Kč
(50%)
g) s posunutím termínu splátky panu Malému na kupovaný byt Na Váze čp. 1189
h) se zadáním MIOS komerčního charakteru firmě Reklamy Špaček Kostelec nad Orlicí
3. nesouhlasí
a) s převodem nájmu bytu po paní Věře Vodehnalové, bytem Seifertova 1077 na paní Ivu
Kauckou, bytem Tyršova 1070, neboť by vznikly dva nájemní vztahy
b) s výměnou bytů Demeterovi (RA 998) x Tesařovi (Seifertova 1077) z důvodu
neuhrazené dlužné částky na nájemném
c) s přidělením b.j. E2 p. Petru Paulusovi
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4. doporučuje
ZM jmenovat ing. arch. Jaroslava Menšíka, Jiřího z Poděbrad 2587, 53002 Pardubice,
městským architektem s platností od 1.8.2003
5. bere na vědomí
výrok auditora o přezkumu hospodaření města Kostelec nad Orlicí

V Kostelci nad Orlicí
25. 6. 2003

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš
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