USNESENÍ
č. RM 13/2018
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 25.06.2018
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2017465/SOBS VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035.
b) nájemní smlouvu na byt č. 106 v čp. 763 v ul. Frošova, Kostelec nad Orlicí s panem
**************, bytem ****************************************, na dobu určitou tří měsíců do
30.09.2018 s účinností od 01.07.2018.
c) odměny ředitelů škol a školských zařízení Kostelec nad Orlicí dle návrhu.
d) platový výměr ředitelky Mateřské školy Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411 s účinností od
01.08.2018 dle přílohy.
e) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 36.
f)

změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 37.

g) smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18KPGU10040 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí
1245, IČ: 70889546.
h) dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany městyse
Častolovice s Městysem Častolovice, se sídlem Častolovice, Masarykova 10, IČ:
00274780.
2. souhlasí
a) s vyřazením ponorného mixéru invent. č. 05441 pořízeného 27.11.2000 za cenu 15 116
Kč z majetku města Kostelec nad Orlicí.
b) s vyvěšením záměru obce na pacht pozemku parc. č. 528/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 5 457 m2 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí, který je zapsán v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou na listu vlastnictví č. 10001.
c) s vystavením objednávky na vybudování nového oplocení pozemku parc. č. 3135/2 – trvalý
travní porost o výměře 946 m2 v Kostelci nad Orlicí dle cenové nabídky ze dne 13.05.2018.
d) s vystavením objednávky na akci „Oprava požární zbrojnice SDH Kostelecká Lhota“
společnosti Václav Daněk, se sídlem 517 01 Solnice, Nábřeží 195, IČ: 41250257.
e) s vystavením objednávky na vypracování PD na akci „Oprava betonové lávky přes Divokou
Orlici, Kostelec nad Orlicí“ společnosti MDS Projekt s.r.o., se sídlem 566 01 Vysoké Mýto,
Försterova č.p. 175, IČ: 27487938.
f)

s vystavením objednávky na opravu podkladu a položení nových koberců v kancelářích
B201,B212-213,B214-215,B227 Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí panu Přemyslu
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Jelínkovi, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Kaněrova 163, IČ:12948594, dle přiložené
cenové nabídky.
g) s vyvěšením záměru obce na pronájem učeben (mimo tělocvičnu) umístěných v I. a II. NP
budovy čp. 1572 na pozemku parc. č. 1118/10 - zastavěná plocha a nádvoří nacházející
se v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí, který je zapsán v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad
Kněžnou na listu vlastnictví č. 10001.
h) v souladu s čl. VI., odst. 9 VS/38 organizační směrnice „Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ s vystavením objednávky na zakoupení univerzální sekačky společnosti
ITTEC s.r.o., se sídlem 149 00 Praha 4, Za Šmatlíkem 824, IČ: 64574296 dle přiložené
cenové nabídky.
3. nesouhlasí
a) se změnou místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění
dopravních značek A7a - nerovnost vozovky a B20a (30) - nejvyšší povolená rychlost v
ulici Stradinská v Kostelci nad Orlicí dle přiloženého náčrtu a vyjádření DI Rychnov nad
Kněžnou.
4. bere na vědomí
a) zápis č. 3/2018 z jednání Likvidační komise ze dne 6.6.2018.
b) výši školného na školní rok 2018/2019 v Mateřské škole Kostelec nad Orlicí, Mánesova
987, ve výši 400 Kč měsíčně a v Mateřské škole Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411, ve
výši 400 Kč měsíčně.
V Kostelci nad Orlicí dne 27.06.2018

………………….

…………………….

František Kinský
starosta města

Ing. Tomáš Langr
místostarosta města

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 13/2018 je anonymizováno.
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