USNESENÍ
č. RM 20/2018
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 24.9.2018
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) zadávací dokumentaci včetně všech příloh pro podlimitní zakázku na stavební práce s
názvem „Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“ a schvaluje vypsání veřejné
zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení.
b) zaslání výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Přístavba hasičské
zbrojnice, Kostelec nad Orlicí“ společnostem dle přílohy.
c) zadat akci „Objekt SO04 Přeložky sítí technické infrastruktury“ společnosti AQUA SERVIS,
a.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094, IČ: 60914076.
d) objednávku na akci „Objekt SO04 Přeložky sítí technické infrastruktury“ společnosti AQUA
SERVIS, a.s., se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094, IČ: 60914076.
e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ12-2000705/VB/1, Kostelec n.O., Příkopy 267, Město - přel. kNN se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ:
24729035.
f)

pořadník na přidělení bytu č. 15/1459 v ulici Rudé armády čp. 1459 v Kostelci nad Orlicí
dle návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne 18.9.2018.

g) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 11/1456 v ulici Rudé armády v Kostelci nad Orlicí s paní
***************, bytem ********************************************* ke dni 31.10.2018.
h) přidělení bytu č. 2/1453 v ulici K Tabulkám čp. 1453 v Kostelci nad Orlicí paní *************,
bytem ******************************************** ke dni 1.11.2018.
i)

pořadník na přidělení bytu č. 11/1456 v ulici Rudé armády čp. 1456 v Kostelci nad Orlicí
dle návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne 18.9.2018.

j)

kupní smlouvu na odkoupení vnitřního vybavení bistra na stadionu v Kostelci nad Orlicí
umístěného v objektu bez čp. na pozemku parc. č. 436/2 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí s
panem Petrem Šimonem, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Erbenova, IČ: 63615479
za cenu 45.000 Kč.

k) smlouvu o smlouvě budoucí kupní na odkoupení přístřešku (zastřešení) u budovy bistra
na stadionu v Kostelci nad Orlicí nacházejícího se na části pozemku parc. č. 436/1 v kat.
ú. Kostelec nad Orlicí se spolkem Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z.s., se sídlem 517
41 Kostelec nad Orlicí, Stadion 543, IČ: 46460829 za cenu 110.000 Kč.
l)

nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v I. NP o celkové výměře 178,47 m 2 v
objektu bez čp. (bistra na stadionu) umístěných na pozemcích parc. č. 436/2 a parc. č.
436/1 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí s panem Oldřichem Černým, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Štefánikova 1405, IČ: 88395588 na dobu neurčitou s účinností od
1.10.2018 za nájemné dle nabídky ze dne 10.9.2018.

m) smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníků v Kostelci nad Orlicí - 2018“ se společností
Roman Svatoš, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Michalcova 1370.
n) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 47.
o) smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královehradeckého kraje č. 18RRD110020 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí
1245, IČ: 70889546.
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p) smlouvu darovací na poskytnutí finanční částky ve výši 20.000 Kč s nadací DOBRÝ
ANDĚL, nadace, se sídlem 150 00 Praha 5, Holečkova 3331/37, IČ: 24161501.
2. souhlasí
a) s vystavením objednávky na vyhotovení projektové dokumentace „Městská knihovna
Kostelec nad Orlicí“ pro Ing. Jiřího Urbana, se sídlem 547 01 Náchod, Dobrošov 66, IČ:
45915156, ČKAIT 0601554 s podmínkou dodržení autorských práv autora projektu.
b) se sesplatněním celého zůstatku dluhu včetně příslušenství a nákladů soudního řízení
************************************* vyplývajícího z rozsudku OS RK ze dne 30.3.2017, sp.
zn. 7C 33/2017.
c) s exekučním vymáháním zůstatku dluhu ve výši 7.462 Kč ve věci soudního řízení
vedeného proti ****************************** vyplývajícího z rozsudku OS RK ze dne
30.3.2017, sp. zn. 7C 33/2017 a uděluje advokátovi JUDr. Miloslavu Tuzarovi plnou moc
za účelem podání exekuce.
d) s nákupem profesionálního žacího traktoru John Deere X350 vč. příslušenství pro
Technické služby Kostelec nad Orlicí.
e) s použitím znaku města Kostelec nad Orlicí Okresnímu fotbalovému svazu Rychnov nad
Kněžnou, se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1498, IČ: 22880291, na
finálovém utkání poháru BFS-GÓL OFS mezi mužstvy FK Kostelec nad Orlicí B a
Lokomotivy Borohrádek.
3. bere na vědomí
a) zápis č. 2/2018 komise pro hospodaření s byty ze dne 18.9.2018.
V Kostelci nad Orlicí 27.9.2018

František Kinský
starosta města

Ing. Vlastimil Šeda
radní

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 20/2018 je anonymizováno.
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