USNESENÍ
č. RM 16/2018
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 13.8.2018
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dodatek č. 1 pachtovní smlouvy ze dne 27.8.2014 se společností Cihelna Kinský, spol. s
r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Hálkova 1359, IČ: 47472081, kterým se
rozšiřuje předmět nájmu a poměrně navyšuje výše ročního pachtovného na částku 16.869
Kč bez DPH, a to s účinností od 1.9.2018.
b) uzavření levého pruhu komunikace v úseku od pozemku parc. č. 253 po křižovatku s ul.
Žižkova a Riegrova, Kostelec nad Orlicí ve směru Komenského ulice - Žižkova ulice v délce
cca 20 m, a to od 31.8.2018.
c) smlouvu o právu provést stavbu bezbariérového přístupu do bytového domu se
Společenstvím vlastníků domu 1374 - 1376 v Kostelci nad Orlicí, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Proškova 1375, IČ: 05016011.
d) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 14.8.2015 na byt č. 7, čp. 1044 v ul. Rudé armády,
Kostelec nad Orlicí s paní *****************, bytem ***************************************, na
dobu určitou dvou let s účinností od 1.9.2018.
e) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 15.8.2014 na byt č. 13, čp. 1459 v ul. Rudé armády,
Kostelec nad Orlicí s panem *****************, bytem ***************************************, na
dobu určitou dvou let s účinností od 1.9.2018.
f)

dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 11.5.2017 na byt č. 2, čp. 1045 v ul. Rudé armády,
Kostelec nad Orlicí s paní ******************, bytem ***************************************** na
dobu určitou 3 měsíců, tj. od 1.9.2018 do 30.11.2018.

g) dohodu o zániku nájmu bytu č. 15, čp. 1459 v ul. Rudé armády v Kostelci nad Orlicí s paní
***********, bytem ******************************************** ke dni 31.8.2018.
h) pořadník na přidělení bytu č. 15 v čp. 1459 v ulici Rudé armády v Kostelci nad Orlicí dle
návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne 5.4.2017.
i)

plnou moc pro advokátní kancelář JUDr. Miloslava Tuzara, se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Palackého 108, k zastupování v soudním řízení o zaplacení částky ve výši 5.596
Kč ve věci dlužníka **************, ************************************************* včetně
zastupování v tomto řízení.

j)

smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu s paní ******************, bytem
*****************************************.

k) dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní z 09.04.2018 na TDI + koordinátora BOZP na akci
„Výstavba a oprava komunikace Tyršova, Kostelec nad Orlicí“ se společností M Projekt CZ
s.r.o., se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1020, IČ: 03508544.
l)

změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 41.

m) dodatek č. 4 k pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytované
sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v
Královéhradeckém kraji pro Pečovatelskou službu Kostelec nad Orlicí.
n) dodatek č. 3 k pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytované
sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v
Královéhradeckém kraji pro Centrum denních služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí.
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o) smlouvu o dodání uměleckého pořadu v rámci Hudebního festivalu F. I. Tůmy v Kostelci
nad Orlicí dne 16.9.2018 s Filharmonií Hradec Králové o.p.s., se sídlem 500 03 Hradec
Králové, Eliščino nábřeží 777, IČ: 275042.
p) dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
č. RKA-JZ-38/2018 včetně příloh s Úřadem práce České republiky, se sídlem 170 00 Praha
7, Dobrovského 1278/25, IČ: 72496991.
2. souhlasí
a) s opětovným vyvěšením záměru obce na prodej pozemků parc. č. 2647 - zahrada o výměře
985 m² a parc. č. 2648/2 - zahrada o výměře 322 m², oddělený z původního pozemku parc.
č. 2648 geometrickým plánem č. 2466-62/2017, oba v kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
b) s vystavením objednávky na pořízení transformátoru 160kVA, 35/0, 42kV od společnosti
Kočí-Valášek, se sídlem 669 02 Znojmo, Dyje 163, IČ: 63487705 za cenu 118.000 bez
DPH.
3. bere na vědomí
a) zápis z grantové komise č. 3/2018 ze dne 23.7.2018.
4. doporučuje ZM
a) nesouhlasit s prodejem pozemků parc. č. 3485/4 – orná půda o výměře 284 m² a parc. č.
3483/3 - trvalý travní porost o výměře 2841 m², oba v kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
b) schválit dohodu o narovnání s panem Romanem Hrdličkou, se sídlem 530 12 Pardubice,
Erno Košťála 958, IČ: 48180394.
V Kostelci nad Orlicí 17.8.2018

František Kinský
starosta města

Ing. Vlastimil Šeda
radní

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 16/2018 je anonymizováno.
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