USNESENÍ
č. RM 10/2018
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 14.5.2018
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 11.05.2017 na byt č. 2, čp. 1456 v ulici Rudé armády,
Kostelec nad Orlicí s paní ******************, bytem *************************************** na
dobu určitou tří měsíců s účinností od 01.06.2018 do 31.08.2018.
b) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 09.05.2014 na byt č. 2, čp. 1456 v ulici Rudé armády,
Kostelec nad Orlicí s panem *****************, bytem **************************************** na
dobu určitou dvou let s účinností od 01.06.2018 do 31.05.2020.
c) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 09.05.2014 na byt č. 5, čp. 1453 v ulici
K
Tabulkám,
Kostelec
nad
Orlicí
s
panem
****************,
bytem
**************************************** na dobu určitou dvou let s účinností od 01.06.2018 do
31.05.2020.
d) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 09.05.2014 na byt č. 6, čp. 1456 v ulici Rudé armády,
Kostelec nad Orlicí s paní *******************, bytem **************************************** na
dobu určitou dvou let s účinností od 01.06.2018 do 31.05.2020.
e) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 09.05.2014 na byt č. 7, čp. 1456 v ulici Rudé armády,
Kostelec nad Orlicí s panem **************, bytem **************************************** na
dobu určitou dvou let s účinností od 01.06.2018 do 31.05.2020.
f)

dohodu o zániku nájmu bytu č. 203, čp. 1414 v ulici Frošova v Kostelci nad Orlicí s paní
***********, bytem ***************************************** ke dni 31.05.2018.

g) dohodu o změně smlouvy o dílo uzavřené dne 19.1.2018 (DODATEK č. 1) na akci „Oprava
chodníku - Jirchářská ulice D, E, F v Kostelci nad Orlicí“ se společností MATEX HK s.r.o.,
se sídlem 500 03 Hradec Králové, Kladská 181, IČ:25968807.
h) smlouvu o umístění 20 ks reklamních poutačů na sloupech veřejného osvětlení s Adolfem
Láníkem, se sídlem 250 82 Úvaly, Glücksmannova 752, IČ: 62560948 za cenu 1 000 Kč/20
ks poutačů + DPH v zákonem stanovené výši.
i)

roční účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Gutha – Jarkovského
Kostelec nad Orlicí, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 45, IČ:70157332 dle
předloženého vyúčtování provozního příspěvku za rok 2017.

j)

uhrazení ztráty za rok 2017 ve výši 127 719,64 Kč z rezervního fondu.

k) převod zlepšeného hospodářského výsledku z hospodářské činnosti Základní školy Gutha
– Jarkovského Kostelec nad Orlicí, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 45,
IČ:70157332 ve výši 45 305 Kč do rezervního fondu.
l)

převod
nevyčerpaných
příspěvků
na
provoz
školní
družiny
ve
výši
34 708,14 Kč do rezervního fondu; tyto prostředky mohou být použity dle potřeb školní
družiny po předchozím souhlasu zřizovatele.

m) odpisový plán pro rok 2018 Základní školy Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí, 517
41 Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 45, IČ:70157332.
n) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 27.
o) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 28.
p) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 29.
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q) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 30.
r) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 32.
s) vnitřní směrnici č. 48 - Zpracování a ochrana osobních údajů s účinností
od 15.05.2018.
t)

smlouvu o zpracování osobních údajů se společností KONZULTA Brno, a.s., 602 00 Brno,
Veveří, Veveří 456/9, IČ: 25548085.

u) výběr nejvhodnější nabídky dodavatele služeb ICT plus, s.r.o., se
503 41 Hradec Králové, Piletická 486 - technologické centrum, IČ: 01384163.

sídlem

v) příkazní smlouvu na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl.
37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se společností ICT plus, s.r.o.,
se sídlem 503 41 Hradec Králové, Piletická 486 - technologické centrum, IČ: 01384163.
w) dohodu o ukončení účinnosti Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za
poštovní služby č. 982507- 0672/2010 se státním podnikem Česká pošta, s.p., se sídlem
225 99 Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČ: 47114983.
x) roční účetní závěrku a zlepšený výsledek hospodaření za rok 2017 příspěvkové
organizace Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, IČ: 75015641.
y) převod zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 75015641
za rok 2017 do rezervního fondu ve výši 6 789,85 Kč a do fondu odměn ve výši 4 600 Kč.
z) přílohu k flotilové pojistné smlouvě – seznam pojištěných vozidel se společností Generali
Pojišťovna a.s., se sídlem 120 84 Praha 2, Bělehradská 132, IČ: 61859869.
2. souhlasí
a) s vystavením objednávky na provedení oprav sociálního zařízení v MŠ Krupkova, Kostelec
nad Orlicí společnosti Roman Svatoš, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Michalcova
1370, IČ:18869700.
b) s provedením opravy a výměnou 2 ks plynových kotlů a bojleru v bytovém domě čp. 1448
-1452 v ulici K Tabulkám v Kostelci nad Orlicí jako spoluvlastník tohoto domu s 51 %
podílem; opravu dle dohody podílových spoluvlastníků bytového domu o hospodaření se
společnou věcí ze dne 28.04.2005 zajistí BD Jungmannova ulice Kostelec nad Orlicí, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 v souladu s jím předloženou
cenovou nabídkou ze dne 05.05.2018 (po schválení Členské schůze BD Jungmannova
ulice Kostelec nad Orlicí).
c) s poskytnutím finančního daru ve výši 2 000 Kč na odměny soutěžícím školám při akci
„Dopravní soutěž mladých cyklistů“ Městskému úřadu Rychnov nad Kněžnou, se sídlem
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136.
d) se zapojením Domu dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367, IČ: 71230424 do projektu „Podpora aktivit DDM Kostelec
nad Orlicí“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008949.
e) se zadáním zakázky na výrobu nábytku pro kancelář matriky organizačně správního
odboru, v souladu s čl. VI., odst. 9 VS/38 organizační směrnice „Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“ společnosti Karel Frajvald, se sídlem Líšnice 277, IČ:42224578
dle předlohy.
f)

s poskytnutím znaku města Kostelec nad Orlicí pro výstavní účely na expozici
„Pernštejnská rezidence: nejstarší renesance v Čechách“ realizovanou v roce 2020
Východočeskému muzeum v Pardubicích, se sídlem 530 02 Pardubice, Zámek čp. 2,
IČ: 14450542.
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g) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s vyplacením čtvrtletní odměny za
1. čtvrtletí 2018 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Havránkovi dle smlouvy.
3. bere na vědomí
a) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s.r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, zápis č. 88 z jednání Dozorčí rady
společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s.r.o. ze dne 10.5.2018.
4. pověřuje
a) Mgr. Jiřího Vídeňského, bytem ******************************* funkcí opatrovníka pana
***************, nar. *********** od 14.05.2018.
5. revokuje
a) usnesení RM č. 9/2018 ze dne 02.05.2018 bod 5a), kterým doporučila schválit změnu
rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 27.
b) usnesení RM č. 9/2018 ze dne 02.05.2018 bod 5b), kterým doporučila schválit změnu
rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 28.
c) revokuje usnesení RM č. 9/2018 ze dne 02.05.2018 bod 5c), kterým doporučila schválit
změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 29.
d) usnesení RM č. 9/2018 ze dne 02.05.2018 bod 5d), kterým doporučila schválit změnu
rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 30.

V Kostelci nad Orlicí dne 16.5.2018

……………………….

…………………………….

Ing. Tomáš Langr
místostarosta uvolněný

RNDr. Tomáš Kytlík
místostarosta neuvolněný
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