USNESENÍ
č. 22/2003
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 5. 11. 2003

Rada města Kostelce nad Orlicí
1. schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2549/1 v k. ú. Kostelec nad Orlicí
b) zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1133 v k. ú. Kostelec nad Orlicí
c) otevírací dobu TS pro přístup k velkoobjemovým kontejnerům v zimním období od 18.
11. 2003 do 31. 3. 2004 každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin a každou sobotu
od 9:00 do 11:00 hodin v areálu Technických služeb města Kostelec nad Orlicí
d) uzavření dodatku ke smlouvě o ubytování s pí Marií Gáborovou, užívajícím u. j. č. 15,
kasárna č. ev. 27, Kostelec nad Orlicí, kterým se zvyšuje cena za ubytování na částku
3.640,-- Kč za každý měsíc přechodného ubytování s účinností od 1. 12. 2003
e) přidělení bytu v čp. 1070 v Tyršově ulici manželům Demeterovým s podmínkou
uvolnění bytu v RA 998
f) uzavření nové nájemní smlouvy s p. Jiřím Uhnavým na pronájem pozemkové parcely č.
2570 o celkové výměře 1191 m2 a č. 2571 o celkové výměře 1032 m2 v k. ú. Kostelec
nad Orlicí na dobu určitou od 1. 11. 2003 do 31. 10. 2008 a zároveň souhlasí
s ukončením smlouvy o výpůjčce na tyto pozemky ke dni 31. 10. 2003
g) spoluúčast Města na podporu terénní sociální práce ve výši 24.000,-- Kč v případě, že
bude poskytnuta státní dotace na podporu TSP ve výši 160.000,-- Kč.
h) podání žádosti o dotaci na podporu terénní sociální práce
ch) podnájem k bytu E 4 čp. 1449 ul. K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí pí ing. Pavlíny
Tamášové pro p. Jiřího Felcmana, bytem Koryta 13 na dobu do 31. 10. 2004 s možností
jeho prodloužení
2. souhlasí
a) s vyhrazením jednoho stání v Husově ulici pro p. Kubce – držitele průkazu ZTP a jeho
automobil – SPZ 1 H7 6036
b) s odprodejem hájovny v Poběžovicích i se zahradou, parc. č. 457/3
c) s prodloužením nájemních smluv v DPS následujícím obyvatelům DPS na dobu určitou:
v DPS čp. 1414 – paní Evě Hůlkové do 31. 12. 2004
panu Jiřímu Kubcovi a panu Josefu Hermanovi do 30. 6. 2004
v DPS čp. 763 - paní Růženě Feltlové do 31. 12. 2004
d) s prominutím nájmu v bytě č. 112 v DPS čp. 1414 Pečovatelské službě s tím, že tento
byt bude využíván pro Domovinku
e) s jmenováním p. Jaroslava Šmídy na pozici vedoucího odboru dopravy a silničního
hospodářství při MěÚ Kostelec nad Orlicí s platností od 1. 1. 2004
f) se zkrácením přistavovací doby kontejnerů Technickými službami o 30 min., tedy do 16:30
hodin
g) s věnováním 6 ks turistických známek Města Kostelec nad Orlicí skautům v Kostelci nad
Orlicí
h) s vyvěšením záměru na pronájem bistra a přilehlé garáže na fotbalovém hřišti v Kostelci
nad Orlicí
ch) se sepsáním nájemní smlouvy na softbalové hřiště s oddílem SK Klackaři
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i) s umístěním stánku s ochutnávkami národních jídel v centru města Kostelec nad Orlicí,
připojením elektřiny, zapůjčením několika stolů Městským úřadem Kostelec nad Orlicí a
umístěním výstavy ve vestibulu městského úřadu za podmínky, že všechny tyto záležitosti
zařídí občanské sdružení JOB samo
j) souhlasí s poskytnutím odměny jednateli společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, s.
r. o. podle mandátní smlouvy
3. nesouhlasí
a) s prodloužením nájemní smlouvy na byt v DPS čp. 763 panu Miroslavu Novákovi a
ukončuje nájemní vztah na byt v DPS čp. 763 k 31. 12. 2003
4. bere na vědomí
a) zprávu z jednání komise dopravy a výstavby ze dne 27. 10. 2003
b) zprávu o plnění investičních akcí města v roce 2003
c) zprávu o bezpečnosti ve městě Kostelec nad Orlicí přednesenou místostarostou města
Ing. Jiřím Bartošem
d) zprávu o jednání dozorčí rady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, s. r. o.,
která se konala dne 4. 11. 2003
5. doporučuje
a) Zastupitelstvu města revokovat usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva dne 4.
prosince 2000 bod 1 r)
b) Zastupitelstvu města schválit prodej Zdravotního střediska p. Musilovi za cenu odhadní

V Kostelci nad Orlicí dne 10. 11. 2003

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš
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