USNESENÍ
Č. 17/2003
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 13. 8. 2003

Rada města Kostelce nad Orlicí
1. schvaluje
a) zvýšení limitu v hlavní pokladně města z částky 30 000,-Kč na částku 50 000,- Kč od
14.8.2003
b) dotaci ve výši 55 028,80 Kč na neinvestiční výdaje spojené s provozem školní jídelny za
1.pololetí roku 2003
c) prezentaci města na Regiontour 2004 v Brně ve formě expozice typu C a souhlasí
s uzavřením smlouvy ke spoluúčasti s Krajským úřadem v Hradci Králové.
d) zakoupení putovního poháru starostky města pro soutěž hasičů – Podorlickou ligu
v hodnotě do 1000,-Kč
e) spádové obvody pro základní školy v Kostelci nad Orlicí
f) Záznam o určení Ing. Jaroslavy Blažkové jako osoby určené k seznamování se s
utajovanými skutečnostmi v rozsahu stupně utajení VYHRAZENÉ u Městského úřadu
Kostelec nad Orlicí
g) uzavření smlouvy mezi Městem Kostelec nad Orlicí a Ing. Tomášem Langrem o
dočasném umožnění ubytování paní Breklové v období od 14.8.2003 do 31.12.2003 v bytě
č.202 v DPS v Kostelci nad Orlicí ulice Frošova č.p. 63, a to za dohodnutou úhradu ve výši
11 400,-Kč za celé období zahrnující veškeré náklady spojené s užíváním předmětného
bytu paní Breklovou
h) podnájem k bytu D12 v objektu 58 bj. ul. K Tabulkám Dr. Václavu Horákovi pro paní
Zdenu Janáskovou na dobu do 30.8.2004 s možností prodloužení
ch) příspěvek na zabezpečení budovy ZŠ Komenského ve výši 12 000,- Kč
i) příspěvek na reprezentaci žáků ZŠ Častolovice v Portugalsku ve výši 1 000,-Kč
j) převod členských práv a povinností k bytu B6 v sekci čp. 1449, ul. K Tabulkám mezi
Jitkou Hlouškovou a ing. Magdou Hlouškovou
k) změnu kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Kostelec nad Orlicí a manžely Bronislavou
a Drahoslavem Janšovými dne 28.4.2003 v tom smyslu, že kupní cena v celkové výši 210
600,-Kč bude uhrazena takto: 30% kupní ceny, tj. 63 180,-Kč bude zaplaceno před podpisem
kupní smlouvy, nejpozději však do 10.9.2003 na účet prodávajícího, 70% kupní ceny, tj. 147
420,-Kč, bude spláceno formou rovnoměrných měsíčních splátek ve výši 4 000,-Kč Městu
Kostelec nad Orlicí, se lhůtou splatnosti do 5 let od podpisu této kupní smlouvy a s ročním
úrokem 15%
2. neschvaluje
příspěvek Československému ústavu zahraničnímu na realizaci Památníku T.G.Masaryka na
Filosofické fakultě Státní university v Sant Petěrburgu
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3. souhlasí
a) s přidělením u.j. č.3 v býv. kasárnách paní Libuši Bundálové s podmínkou, že uvolní
dosud obývanou u.j. č.8
b) se snížením nájemného na pozemky pronajaté Farmou Tichý a spol.a.s. z částky 4 925,Kč na částku 4 000,-Kč za rok 2003
c) s vyhlášením záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na katastrálních
územích Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko a Nová Ves u Albrechtic
d) s použitím výtěžku z provozu výherních hracích automatů za rok 2003 na rekonstrukci a
dovybavení areálu koupaliště v Kostelci nad Orlicí
e) se zvýšením odměny za právní služby JUDr.Tuzarovi o 5 000,-Kč měsíčně od 1.9.2003
f) s výjimkou z OZV č.1/2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na dny
6.a 7.9. 2003 a dovoluje Automotoklubu pořádání zábavy s hudební produkcí do
02.00hodin v prostoru Autokempinku Orlice
g) s výjimkou z OZV č.1/2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
dny pátek a sobotu od 14.8. 2003 do konce roku 2003 a dovoluje panu Miloši Neumannovi
pořádání zábavy s hudební produkcí do 02.00hodin v prostoru areálu Sklenářka
h) s výjimkou z OZV č.1/2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
den 15.8. 2003 a dovoluje panu Petru Žampachovi pořádání zábavy s hudební produkcí do
03.00hodin v prostoru areálu KO CORRAL
ch) s navrženým zněním smlouvy s městským architektem a po projednání s Ing. Menšíkem
pověřuje paní starostku k jejímu podpisu
4. nesouhlasí
a) s dalším pobytem paní Vlasty Jovnášové a její rodiny v bytě v Tyršově ulici čp.1070 a
vyzývá ji k vystěhování a předání bytu v daném termínu
b) s přidělením u.j. č.3 v býv. kasárnách panu Ivanu Gáborovi z důvodu nezaplacení dlužné
částky za komunální odpad za roky 2002-2003 ve stanoveném termínu
5. bere na vědomí
a) zprávu o činnosti a stavu Technických služeb města
b) na vědomí postup příprav přeměny Technických služeb z příspěvkové organizace na s.r.o.
c) plnění rozpočtu a hospodaření města k 31.7. 2003
d) seznam nejpotřebnějších žadatelů o umístění v DPS a v případě, že dojde k uvolnění bytu
v DPS postupovat dle tohoto seznamu:
1. Berounská Božena,bytem Kostelec nad Orlicí, Komenského 542
2. Tomešová Libuše, bytem Kostelec nad Orlicí, Tylova 725
3. Kubcová Jolanka, bytem Kostelec nad Orlicí, U Váhy 1190
4. Elsnerovi Daniela a Zdeněk, bytem Kostelec nad Orlicí, Tyršova 9.
6. doporučuje ZM
schválení příspěvku ve výši 10% nejvýše 90 000,- Kč na zakoupení mobilního kamerového
systému po městě, zbývajících 90% bude tvořit dotace MV ČR
7. ukládá
místostarostovi Ing. Bartošovi ve spolupráci s odborem SMM připravit základní materiály pro
iniciování převodu TS na společnost s ručením omezeným pro jednání následující RM a ZM
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8. doplňuje
usnesení č.15 ze dne 16.7.2003 bod 3a) takto : RM souhlasí s přidělením bytu č. E1
v lokalitě K Tabulkám č.p. 1452 paní Renatě Kaškové na dobu určitou do 30.6.2003
s účinností od 1.8.2003 a dále souhlasí s přidělením bytu v půdní vestavbě 1+1 na RA 1061
(původní nájemce paní Nikola Kopecká) panu Jiřímu Kučerovi na dobu určitou 1 roku
s účinností od 1.1.2004

V Kostelci nad Orlicí dne 18.8. 2003

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš
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