USNESENÍ
č. 19/2003
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 17. 9. 2003

Rada města Kostelce nad Orlicí
1. schvaluje
podnájem k bytu A 1 čp. 1449 ul. K Tabulkám p. Pavlu Dvořákovi pro paní Šárku
Frydrychovou na dobu do 30. 9. 2004 s možností prodloužení
2. souhlasí
a) s uzavřením nové nájemní smlouvy mezi Městem Kostelec nad Orlicí a manžely Josefem
a Ludmilou Rautenkrancovými na byt č. 9, Rudé Armády 1043, Kostelec nad Orlicí
b) s ukončením nájemního vztahu dohodou s panem Ing. Jiřím Petrlákem, byt 2+1,
Seifertova čp. 1089 k datu 30. 9. 2003
c) s přidělením ubytovací jednotky č. 9 v kasárnách panu Zbyňku Oberreiterovi a uzavřením
smlouvy o ubytování na dobu určitou 1 roku od 1. 10. 2003 do 30. 9. 2004
d) s instalací prodejního automatu hřbitovních svící, v areálu místního hřbitova, firmy Pe
GAZ International, a. s. se sídlem Masarykovo nám. 62, 798 52 Konice. Konkrétní
podmínky instalace budou projednány se správcem hřbitova fou Charon s. r. o. Týniště
nad Orlicí. V podmínkách smlouvy bude zakotvena platba městu ve výši 1,-- Kč za
prodanou sadu ve čtvrtletních intervalech.
e) se zrušením jednoho parkovacího místa autobusů u Rex–Baru v ulici I. J. Pešiny
f) s uzavřením nájemní smlouvy pro pana Jiřího Němce na pořádání trhů v Kostelci nad
Orlicí v roce 2004 za stejných podmínek jako v roce 2003
g) v souladu s OZV 2/2000 o místních poplatcích s prominutím poplatku ze psů pro VOŠ
a SZeŠ Kostelec nad Orlicí, kteří slouží k výuce žáků specializace „Chovatelství a
kynologie“
3. ukládá
a) bytové komisi vybrat nového nájemce bytu 2+1, č. bytu 3 Seifertova čp. 1089 v termínu
do 30. 9. 2003, aby mohl být zahájen nový nájemní vztah od 1. 10. 2003
b) vedoucím odborů MÚ a složkám města předat do konce října finančnímu odboru
požadavky na rozpočet roku 2004

V Kostelci nad Orlicí dne 22. 9. 2003

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš
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Program RM 17. 9. 2003
1. Žádost o změnu nájemní smlouvy - Josef Rautenkranc
2. Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - Ing.Jiří Petrlák
3. Přidělení ubytovací jednotky č.9 v kasárnách – Zbyněk Oberreiter
4. Žádost o povolení k umístění prodejního automatu hřbitovních svící v areálu místního
hřbitova
5. Rozpočet města – stanovení zásad tvorby rozpočtu na rok 2004
6. Dopravní značení – zákaz stání ulice Procházkova
7. Posunutí zákazu stání – ulice I.J.Pěšiny
8. Dlužné poplatky – ze vstupného a psů
9. Rozpracování usnesení ZM ze dne 17. 9. 2003
10. Žádost o finanční výpomoc – Centrum pro zdravotně postižené
11. Žádost o finanční příspěvek – Diakonie Broumov
12. Povolení pořádat trhy v roce 2004 – Jiří Němec
13. Žádost o prominutí poplatku ze psů – VOŠ a SZeŠ Kostelec nad Orlicí
14. Souhlas s podnájmem bytu A 1 v objektu čp. 1449. K Tabulkám
15. Informace o výběrových řízeních – odbor dopravy
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