USNESENÍ
č. RM 14/2018
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 9.7.2018
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) provedení sanace kanalizačního řadu společně s rekonstrukcí celé komunikace v ulici
Riegrova, vodovodního řadu a veřejného osvětlení, a to v roce 2019.
b) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 11.7.2014 na byt č. 6, čp. 347 v ul. Frošova, Kostelec
nad Orlicí s paní ****************, bytem *************************************** na dobu určitou
dvou let s účinností od 1.8.2018 do 31.7.2020.
c) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 22.7.2014 na byt č. 8, čp. 1059 v ul. Rudé armády,
Kostelec nad Orlicí s paní ******************, bytem ***************************************na
dobu určitou dvou let s účinností od 1.8.2018 do 31.7.2020.
d) dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 13.7.2017 na byt č. 6, čp. 1453 v ul. K Tabulkám,
Kostelec nad Orlicí s panem ******************, bytem ************************************ na
dobu určitou dvou let s účinností od 1.8.2018 do 31.7.2020.
e) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 25.7.2014 na byt č. 13, čp. 1453 v ul. K Tabulkám,
Kostelec nad Orlicí s paní *******************, bytem ********************************** na dobu
určitou dvou let s účinností od 1.8.2018 do 31.7.2020.
f)

smlouvu o nájmu a poskytování služeb číslo 12515937 se společností Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem 628 00 Brno, Žarošická 13, IČ: 00176150.

g) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 38.
h) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 39.
i)

dodatek č. 1 k licenční smlouvě č. 2016/071 se společností Vema, a.s., se sídlem 638 00
Brno, Okružní 871/3a, IČ: 26226511.

j)

licenční smlouvu (rezervační systém iSport) se společností Milan Vorel, se sídlem 400 02
Ústí nad Labem, Malé Březno 113, IČ: 86791567.

2. souhlasí
a) s dalším jednáním se zástupci dopravního inspektorátu Policie ČR v Rychnově nad
Kněžnou a pokračovat v jednání o umístění úsekových měřičů v lokalitách Lípa nad Orlicí
a ulici Komenského v Kostelci nad Orlicí.
b) se žádostí pana *******************, bytem ******* s instalací dopravního zrcadla v obci
Koryta u výjezdu od čp. 35, 1, 17 na náklady žadatele.
c) s pořádáním dálkového pěšího pochodu „Týnišťská šlápota“ pořádaného KČT, odbor
LOKO Teplice, se sídlem 415 01 Teplice, Trnovany, Trnovanská 1530/6 ve dnech
28.7.2018 - 29.7.2018 přes lesní pozemky města Kostelec nad Orlicí.
3. nesouhlasí
a) se žádostí společnosti REGION, spol. s r.o. o vyhrazení 2 parkovacích míst v ulici Žižkova
před sídlem společnosti.
b) se žádostí paní ******* o přidělení placeného parkovacího místa v ulici Seifertova u čp.
1077.

Stránka 1 z 2

c) se žádostí ************************* o změnu dopravního značení a vyhrazení parkovacího
místa v ulici Jungmannova u čp. 986.
d) se žádostí ************************* o povolení parkovat před provozovnou kadeřnictví v ul.
Stradinská před čp. 479.
4. bere na vědomí
a) Závěrkový list č. PL-20180622-991-1 (pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených
služeb dodávky plynu) pro rok 2019 od společnosti Pražská plynárenská, a.s., se sídlem
110 00 Praha 1, Nové Město, Národní 37.
b) Závěrkový list č. EL-20180622-1186-1 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci
sdružených služeb dodávky elektřiny) pro rok 2019 od společnosti CENTROPOL
ENERGY, a.s., se sídlem 400 01 Ústí nad Labem, Ústí nad Labem - centrum, Vaníčkova
1594/1.
c) zápis č. 1 z jednání komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality ze dne
12.6.2018.
5. doporučuje ZM
a) neschválit bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1211/1 - orná půda o výměře cca 142
m² v kat. území Kostelecká Lhota.

V Kostelci nad Orlicí 11.7.2018

František Kinský
starosta města

RNDr. Tomáš Kytlík
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 14/2018 je anonymizováno.
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