USNESENÍ
Č. 18/2003
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 3. 9. 2003
Rada města Kostelce nad Orlicí
1. schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje par. č. 2705/30 o výměře 360 m2 (orná půda) v kat. ú. Kostelec n. Orl.
b) zveřejnění záměru prodeje par. PK č. 11/1 o výměře 2 303 m2 v kat. ú. Kostelecká Lhota
c) zveřejnění záměru prodeje nemovitostí čp. 615 pekárny - se stav. par. č. 350 o výměře 177 m2 a
objektu zdravotního střediska s bytovou jednotkou čp. 271 se stavební par. č. 1224/2 o výměře 135 m2
a par. č. 1224/6 o výměře 266 m2 (ostatní plocha) vše v kat. ú. Kostelec n. Orl.
d) zveřejnění záměru prodeje části par. č. 2545/2 (trvale travnatý porost) cca 100 m2 v kat. ú.
Kostelec n. Orl.
e) výpůjční řád městské knihovny, po opravě drobných chyb v textu, v Kostelci nad Orlicí
s účinností od 1. 10. 2003
f) program jednání Zastupitelstva města 15. 9. 2003
g) podnájem k bytu B 6 čp. 1449 ul. K Tabulkám Ing. Magdě Hlouškové pro dceru Jitku
Hlouškovou na dobu do 30. 9. 2004 s možností prodloužení.
2. souhlasí
a) aby do služeb Města pro občany bylo doplněno poskytnutí informativního analogového výstupu
z Digitální technické mapy města v těchto cenách:
Formát A4 150,-- Kč, Formát A3 175,-- Kč, Formát A2 225,-- Kč
b) s pronájmem části pozemku p. č. 2346 v k. ú. Kostelec n. O. (Grunda) o velikosti 85 m2 panu
Vladimíru Kurkovi, Čermákova 1162 za účelem pěstování včel
c) s uzavřením podnájemní smlouvy mezi p. Alešem Filandrem (nájemce bytu Rudé Armády 1045) a
p. Petrem Luňáčkem (podnájemce) s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do 30. 9.
2004 a bude Městu předložena
d) s přidělením bytu č. 101 po paní Gallové v Domě s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí
čp. 763 paní Jolance Kubcové, bytem U Váhy 1190, Kostelec nad Orlicí od 4. 9. 2003 na dobu
určitou, tj. do 4. 9. 2004 a jako náhradníka ustanovit manžele Danielu a Zdeňka Elsnerovy, bytem
Tyršova 9, Kostelec nad Orlicí
e) s poskytnutím příspěvku Městské policii na II. ročník střelecké soutěže ve výši 1.000,-- Kč
f) s poskytnutím příspěvku TJ Sokol, oddílu nohejbalu ve výši 1.000,-- Kč na zakoupení věcných cen
pro akci „Kostelecký PLATFUS 2003“
g) s vypovězením smlouvy firmě Rengl – výlepové plochy ke dni 30. 9. 2003
h) s náhradami na úpravu zevnějšku při obřadech (svatby, vítání občánků) ve výši 80,-- Kč/den pro
recitátorky, 100,-- Kč/den pro hudebníka, 200,-- Kč/den pro matrikářky a 400,-- Kč/den pro oddávající
i) s poskytnutím znaku Města společnosti NROS na pozvánce k programu semináře na podporu
rozvoje venkova
j) s bezplatným užíváním náměstí SDH Kostelec nad Orlicí - město dne 13. 9. 2003
k) s bezplatným užíváním náměstí MSK Trial Clubu na den 12. 10. 2003
l) s uzavřením podnájemní smlouvy mezi p. Ing. Ladislava Libotovským, (nájemce bytu Solnická
1373, Kostelec nad Orlicí) a panem Jiřím Kučerou, nar. 1975, trv. bytem Solnická 1372, Kostelec nad
Orlicí s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do 31. 1. 2004 a bude předložena Městu
3. nesouhlasí
a) s přidělením ubytovací jednotky č. 8 panu Gemanu Gáborovi v objektu bývalých kasáren
b) s poskytnutím finančních prostředků Geriatrickému centru v Týništi nad Orlicí
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4. bere na vědomí
a) předložené hodnocení školního roku 2002/2003 včetně škol spádové oblasti
b) informaci o možnosti rekonstrukce budovy v objektu e. č. 26 v bývalých kasárnách na byty pro
příjmově vymezené osoby s možností zařazení této investiční akce do rozpočtu roku 2004 s ohledem
na další akce Města
c) žádost Občanského sdružení o příspěvek pro projekt Děti Orionu 2004
d) stížnost p. Jinřicha Fingera a ukládá odborům životního prostředí a správy majetku města
vypracovat podklady pro příští jednání Rady města
e) převod práv a povinností k bytu C 2 v objektu čp. 1450, ul. K Tabulkám z pí Zdenky Golitkové na
pí Boženu Jandovou, bytem Struha 790, Vamberk. Oba účastníci doloží prohlášení o vzájemném
finančním vyrovnání. Nový nájemní vztah bude řešen na základě doporučení BD Jungmannova ul.
f) převod práv a povinností bytu A 6 v objektu čp. 1448. K Tabulkám z pí Marie Hodkové na dceru
Lenku Hodkovou, bytem Seifertova 1091, Kostelec n. Orl. Oba účastníci doloží prohlášení o
vzájemném finančním vyrovnání. Nový nájemní vztah bude řešen na základě doporučení BD
Jungmannova ul.
5. doporučuje
a) zastupitelstvu města uzavření směnné smlouvy na par. č. 2592/1 a 2591/2 o celkové výměře 1 160
m2 (stávající vlastník pí Ludmila Řeháčková) a části par. č. 2591/1 o výměře 1 160 m2 (stávající
vlastník Město Kostelec n. Orl.) s tím, že finanční rozdíl z odhadní ceny par. č. 2592/1 , 2591/2,
2591/1 bude uhrazen Městem pí Ludmile Řeháčkové
b) zastupitelstvu města uzavřít směnnou smlouvu na pozemky 722/18, 2338/25 (stávající majitel p.
Kopecký) o celkové výměře 28 m2 a pozemky 2338/23, 2338/24 (stávající majitel Město Kostelec n.
Orl.) o celkové výměře 9 m2 bez finanční ani pozemkové náhrady s tím, že Město zajistí vypracování
směnné smlouvy, podá daňové přiznání a zaplatí daň z převodu nemovitosti
c) zastupitelstvu města uzavřít smlouvu na přípravu a realizaci převodu Technických služeb města na
společnost s r. o. a vypracování projektu k tomuto účelu firmou Dataxa, s. r. o. Šumperk
d) zastupitelstvu města schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 o stejnokroji strážníků Městské
policie Kostelec nad Orlicí a jeho nošení a obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o zajištění veřejného
pořádku při provozování veřejnosti přístupných kulturních podniků
e) zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvách budoucích kupních a následný prodej
objektů podnájemníkům v r. 2012 v prostoru bývalých kasáren
6. nedoporučuje
Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku Mgr. Václava Pavelky, par. č. 390/2 mezi
Obchodní akademií a jeho pozemkem za účelem výstavby rodinného domku
7. pověřuje
podle § 4 zákona č. 210/1998 Sb. účastí na občanských a svatebních obřadech starostku Ing. Ivanu
Červinkovou, místostarostu Ing. Jiřího Bartoše, místostarostu Ing. Jaroslava Kovaříčka, radního Ing.
Luboše Mottla, zastupitele pana Jiřího Karlíčka, zastupitele Ing. Jiřího Svátka a podle § 108 zákona č.
128/2000 Sb. jim stanovuje právo používat závěsný odznak při těchto obřadech

V Kostelci nad Orlicí dne 11. 9. 2003

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš

2

