USNESENÍ
č. 26/2003
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 17. 12. 2003
Rada města Kostelce nad Orlicí
1. schvaluje
a) návrh organizační struktury pro r. 2004
b) přechodné ubytování v DPS – prostorách domovinky v termínu od 28. do 31. 12. 2003 pro paní
Irenu Novákovou, která je ZTPP (vozíčkář). Cena za 1 noc činí 50,-- Kč, celkem 150,-- Kč
Rada města schvaluje návrhy platových výměrů ředitelů školských zařízení dle návrhu OŠKT
c) vyplacení odměn ředitelů příspěvkových organizací, základních škol a mateřských škol ve výši
stanovené rozpisem rozpočtu
d) návrhy platových výměrů ředitelů školských zařízení dle návrhu OŠKT
2. souhlasí
a) s navýšením nájmu nebytových prostor KBP, s.r.o. (garáží a kanceláří) za r. 2003 a 2004 o 150
tis. Kč za běžný rok
b) s přidělením bytu č. 3 o velikosti 2+1, Seifertova 1077 paní Jitce Velcové a bytu č. 6 o velikosti
1+1, RA 998 panu Petru Luňáčkovi od 1. 1. 2004
c) s prodloužením nájemní smlouvy a se změnou předmětu smlouvy na pronájem nebytových
prostor MÚ v čp. 985, I. nadzemní podlaží zadního traktu paní Mgr. Janě Kuželové:
− místnost č. 1, 2, 3 o celkové ploše 40 m2 od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
− místnost č. 4, 5 o celkové ploše 25 m2 od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004
d) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v RA 1110 -1111 o celkové
ploše 178,44 m2 za účelem provozování prodejny náhradních dílů s panem Tomášem Langrem
s tím, že o době nájmu a dalších podmínkách bude jednáno a budou projednány na další RM. Jako
druhého v pořadí stanoví p. Milana Obsta
e) s přidělením ubytovacích jednotek č. 8 a 9 v objektu výbalých kasáren s účinností od 1. 1. 2004
na dobu určitou do 30. 6. 2004 paní Ivaně Tancošové, bytem Zoubkova ul., Kostelec nad Orlicí
v případě, že o umístění požádá
f) s uzavřením smlouvy na dlouhodobý pronájem prostor bistra a přilehlé garáže na Stadionu
mládeže se dvěma nájemci - Romanem Svatošem a Josefem Duškem, konkrétní podmínky nájmu
budou sjednány nájemní smlouvou dle návrhu a na dalším jednání Rady města odsouhlaseny
g) s podmínečným vyloučením pana Bc. Martina Türka z Režijní honitby Města Kostelec nad
Orlicí na dobu 1 roku od 1. 1. 2004
h) s přijetím pana Jindřicha Hamma a pana Jaroslava Tajbra do Režijní honitby pro rok 2004
ch) s uzavřením nájemní smlouvy se společností Tiscali Telekomunikace ČR, s. r. o., Dělnická
213/12, 170 04 Praha 7 na pronájem prostoru na střeše budovy MÚ čp. 38 pro umístění anténního
zařízení pro bezdrátový provoz internetu za roční nájemné 12.000,-- Kč
i) s upraveným ceníkem služeb poskytovaných Městským úřadem Kostelec nad Orlicí veřejnosti
j) s podáním žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje na uskutečnění letního výchovného tábora
pro romské děti ve výši 15.000,-- Kč, dále RM schvaluje spoluúčast města ve výši 15.000,-- Kč a
potvrzuje, že tento projekt zapadá do sítě sociálních služeb v našem území a toto bude
zakalkulováno do první verze komunitního plánu
3. Nesouhlasí
s navýšením finančních prostředků o 15.000,-- Kč z rozpočtu Města r. 2003 pro poskytování
psychologických a pedagogických služeb PPS, Tyršova 2, Kostelec n. O. – Mgr. et Mgr. Aleš
Jelínek. Rozdíl bude dořešen v rozpočtu r. 2004
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4. Bere na vědomí
a) informaci o přípravě Opatření Rady města Kostelec nad Orlicí o vedení, aktualizaci a správě
digitální technické mapy města Kostelec nad Orlicí
b) informaci o příspěvcích poskytnutých sdružením a jiným neziskovým organizacím z rozpočtu
města a žádostech o příspěvek na rok 2004
c) informaci o ztrátě hospodářské činnosti Města a o možnostech řešení
d) žádost o změnu nájemce nebytových prostor na třídě RA 1044, Kostelec nad Orlicí paní Jany
Zemaníkové a souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v RA 1044 sloužící
jako provozovna holičství, kadeřnictví, pedikúra
e) zprávu o činnosti sportovní komise přednesenou předsedou komise p. Janem Dedkem
5. Zřizuje
odbor dopravy a silničního hospodářství s účinností od 1. 1. 2004 se strukturovaným počtem
zaměstnanců 8
6. Revokuje
část usnesení č. 21/2003 bod 3. a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt v DPS čp. 763
panu Miroslavu Novákovi do 31. 3. 2004

V Kostelci nad Orlicí dne 30. 12. 2003

starostka města
Ing. Ivana Červinková

místostarosta města
Ing. Jiří Bartoš
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