USNESENÍ
č. RM 8/2018
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 16.4.2018
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dodatek č. 2 k SOD z 21.9.2017na akci „Regenerace prostranství u Sokolovny, Kostelec
nad Orlicí“ se společností ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o., se sídlem 503 46 Jeníkovice č.p.
111, IČ: 24286923.
b) nájemní smlouvu na byt č. 11 v čp. 1045 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní
******************, bytem ********************************************* na dobu určitou šesti
měsíců s účinností od 1.5.2018 do 31.10.2018.
c) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup licencí
Microsoft SQL Server 2017 pro Město Kostelec nad Orlicí“, dle předlohy.
d) kupní smlouvu na akci „Nákup licencí Microsoft SQL Server 2017 pro Město Kostelec nad
Orlicí“ se společností Software Pro s.r.o., se sídlem 170 00 Praha 7 – Holešovice, Dělnická
213/12, IČ: 29320739.
e) dodatek č. 1 smlouvy o dílo na vypracování Územních studií veřejných prostranství v
Kostelci nad Orlicí se společností City Upgrade s.r.o., se sídlem 675 56 Dukovany,
Dukovany 221, IČ: 02756021, a to v souladu s čl. VI., odst. 9) organizační směrnice o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
f)

darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru ve výši 85.000 Kč na rok 2018 se
společností Federal-Mogul Friction Products a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Jirchářská 233, IČ: 45534144.

g) darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru za účelem pořízení a instalace památníku
T. G. Masaryka, včetně podstavce a jeho okolní zeleně před budovou Obchodní akademie
TGM v Kostelci nad Orlicí ve výši 3.000 Kč se spolkem MS Mírov, z.s., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Koryta 3, IČ 26629178.
h) darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru za účelem pořízení a instalace památníku
T. G. Masaryka, včetně podstavce a jeho okolní zeleně před budovou Obchodní akademie
TGM v Kostelci nad Orlicí ve výši 25.000 Kč se společností STATING s.r.o., 500 04 Hradec
Králové, Kukleny, Pardubická 861/75a, IČ: 25963864.
i)

změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 23.

j)

změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 24.

k) dodatek č. 1 smlouvy o přenesení regionálních funkcí krajské knihovny s příspěvkovou
organizací Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, se sídlem 500 03 Hradec
Králové, Hradecká 1250, IČ: 412821.
l)

darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč se spolkem Bílý kruh
bezpečí, z.s., se sídlem 150 00 Praha 5, U Trojice 1042/2, IČ: 47607483.

m) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 25.
n) schválit změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 26.
2. souhlasí
a) s podnájmem bytu č. B 10/4 v ulici K Tabulkám 1449 v Kostelci nad Orlicí dle žádosti pana
****************, *******************************************.
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b) s vyvěšením záměru obce na pronájem části pozemku parc. č. 1 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 26 m2, nacházející se v kat. ú. Kostelec nad Orlicí, jehož součástí je
budova č.p. 38, způsob využití budovy stavba občanského vybavení, který se nachází v
obci Kostelec nad Orlicí, je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na listu vlastnictví
č. 10001, a to za účelem umístění Distribuční transformační stanice elektrické energie
VN/NN 35/0.4 kV.
c) se zveřejněním „První výzvy roku 2018“ ve výši 50.000 Kč pro předkládání žádostí o
poskytnutí finančních darů dle darovací smlouvy se společností Federal-Mogul Friction
Products a.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 233.
d) s Podnětem ke změně v Síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje, který podala dne
6.4.2018 Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí.
3. bere na vědomí
a) převod družstevního podílu k bytu označeného č. C 2/1 o velikosti 1+kk umístěného v I.
NP domu čp. 1450 v ulici K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí, a to v Bytovém družstvu
Jungmannova ulice Kostelec nad Orlicí, na pana *************, bytem **************.
b) Zprávu o stavu oprav a investičních akcí pro rok 2018 a jejich plnění, včetně projektových
příprav, dokumentací a studií ke dni 10.4.2018.
c) uzavření Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987, 517 41 Kostelec nad Orlicí
dne 7.5.2018.
d) změny rozpočtu č. 823 – 836.
4. jmenuje
a) grantovou komisi pro vyhodnocení předložených žádostí o peněžité dary z prostředků
společnosti Federal–Mogul Friction Products a.s. pro rok 2018 ve složení RNDr. Tomáš
Kytlík, Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc., Ing. Vlastimil Šeda, paní Jitka Martincová, pan
Tomáš Alt, pan Stanislav Mára, Ing. Magda Hloušková a tajemnici grantové komise paní
Šárku Slezákovou.
5. doporučuje ZM
a) nesouhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 1903 - ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1894/4
- ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1894/5 - ostatní plocha, zeleň a pozemku
parc. č. 1894/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
b) nesouhlasit s odkoupením 6/111 pozemku parc. č. 2282/3 - trvalý travní porost a 6/111
pozemku parc. č. 2295/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. ú. Kostelec nad Orlicí
od pana *****************, bytem **************************************.
c) prodat pozemek parc. č. 3260/3 - trvalý travní porost o výměře 711 m² v kat. ú. Kostelec
nad Orlicí spolku Sdružení pro táborovou činnost, z.s., se sídlem 500 08 Hradec Králové,
Nový Hradec Králové, Přemyslova 595/30, IČ: 48144878.
d) schválit kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 3260/3 - trvalý travní porost o výměře
711 m² v kat. ú. Kostelec nad Orlicí za cenu 10.110 Kč se spolkem Sdružení pro táborovou
činnost, z.s., se sídlem 500 08 Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 595/30,
IČ: 48144878.
e) souhlasit s vyhodnocením projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Kostelec nad
Orlicí a s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocením připomínek.
f)

schválit vydání Změny č. 3 územního plánu Kostelec nad Orlicí, vypracované
Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 v souladu s § 6 odst. 5
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písm. c), § 43 odst. 4) a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v souladu s § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V Kostelci nad Orlicí 23.4.2018

František Kinský
starosta města

Ing. Tomáš Langr
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 8/2018 je anonymizováno.
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