USNESENÍ
č. RM 21/2018
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 8.10.2018
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 19.4.2018 na byt č. 11, čp. 1045 v ul. Rudé armády,
Kostelec nad Orlicí s paní ******************, bytem ****************************************, na
dobu určitou jednoho roku s účinností od 1.11.2018 do 31.10.2019.
b) dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 14.10.2014 na byt č. 9, čp. 1453 v ul. K Tabulkám,
Kostelec nad Orlicí s panem ****************, bytem ****************************************, na
dobu určitou dvou let s účinností od 1.11.2018 do 31.10.2020.
c) nájemní smlouvu na byt č. 15 v čp. 1459 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní
*****************, bytem *****************************************, na dobu určitou jednoho roku
s účinností od 1.11.2018 do 31.10.2019 za podmínky splnění příslušných dotačních
pravidel.
d) dohodu o ukončení nájmu parkovacího místa č. P8 umístěného v areálu bývalých kasáren
v Kostelci nad Orlicí se společností MIZERA TRANS s.r.o., se sídlem 517 02 Kvasiny 33,
IČ: 28820991, a to k datu 31.10.2018.
e) smlouvu o umístění 5 ks směrovek MIOS na sloupech veřejného osvětlení se společností
BEDNAR FMT s.r.o., se sídlem 190 17 Praha 9, Vinoř, Lohenická 607, IČ: 25098781, a to
na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2018 za cenu 500 Kč/1ks + DPH v zákonem
stanovené výši.
f)

ceník finančních náhrad za zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města
Kostelec nad Orlicí dle přílohy s účinností od 9.10.2018.

g) vystavení objednávky na vybavení tělocvičny v ulici Havlíčkova v Kostelci nad Orlicí, a to
v souladu s čl. VI., odst. 9 organizační směrnice VS/38 Zadávání zakázek malého rozsahu.
h) darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru za účelem pořízení a instalace památníku
T. G. Masaryka, včetně podstavce a jeho okolní zeleně před budovou Obchodní akademie
TGM v Kostelci nad Orlicí ve výši 10.000 Kč s panem Vladimírem Faltou, se sídlem 517
41 Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1468, IČ: 41246497.
i)

darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru za účelem pořízení a instalace památníku
T. G. Masaryka, včetně podstavce a jeho okolní zeleně před budovou Obchodní akademie
TGM v Kostelci nad Orlicí ve výši 10.000 Kč s panem **************************, bytem
*****************************************.

j)

darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru za účelem pořízení a instalace památníku
T. G. Masaryka, včetně podstavce a jeho okolní zeleně před budovou Obchodní akademie
TGM v Kostelci nad Orlicí ve výši 15.000 Kč se společností Písník Kinský, s.r.o., se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 266, IČ: 25965000.

k) darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru za účelem pořízení a instalace památníku
T. G. Masaryka, včetně podstavce a jeho okolní zeleně před budovou Obchodní akademie
TGM v Kostelci nad Orlicí ve výši 10.000 Kč s panem Františkem Kinským, se sídlem 517
41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 266, IČ: 72965860.
l)

změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 48.

m) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 49.
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n) vystavení objednávky na nákup profesionálního žacího traktoru John Deere X350 vč.
příslušenství pro Technické služby Kostelec nad Orlicí, a to v souladu s čl. VI., odst. 9
organizační směrnice VS/38 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
o) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
SR_18_45315017 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové,
Pivovarské náměstí 1245/2.
p) dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
SR_18_1172890 s Královéhradeckým krajem, se sídlem 500 03 Hradec Králové,
Pivovarské náměstí 1245/2.
q) dodatek č. 3 ke smlouvě č. 6/S/2009 o poskytování závodního stravování ze dne 23.9.2009
se Střední školou zemědělskou a ekologickou a středním odborným učilištěm chladicím a
klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí,
Komenského 873 s účinností od 1.10.2018.
r) program ustavujícího zasedání zastupitelstva města 2018.
s) smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč s pobočným spolkem Okresní
fotbalový svaz Rychnov nad Kněžnou, se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou, U
Stadionu 1498, IČ: 22880291.
2. souhlasí
a) na základě žádosti paní **************, nájemce bytu č. 4 v ulici Rudé armády čp. 1459 v
Kostelci nad Orlicí s přihlášením osoby blízké paní ****************** do bytu č. 4/1459, a to
s účinností od 9.10.2018 do 31.1.2019.
b) s vyvěšením záměru obce na pronájem části pozemku parc. č. 2345/40 - ostatní plocha o
výměře 94,5 m2 nacházejícího se v kat. ú. Kostelec nad Orlicí, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Předmětem nájmu je parkovací stání označené „P8“.
c) s přijetím účelové dotace na rok 2018 z dotačního programu A na podporu sociálních
služeb definovaných v zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů v Královéhradeckém kraji v roce 2018 pro Centrum denních služeb Domovinka
Kostelec nad Orlicí ve výši 401.020 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje od
Královéhradeckého kraje, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245/2.
d) s přijetím účelové dotace na rok 2018 z dotačního programu A na podporu sociálních
služeb definovaných v zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů v Královéhradeckém kraji v roce 2018 pro Pečovatelskou službu Kostelec nad
Orlicí ve výši 3.007.800 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje, od Královéhradeckého
kraje, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245/2.
e) s povolením výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987 na
celkový počet 111 dětí s tím, že v 1. třídě bude maximální počet 21 dětí, ve 2. třídě 19 dětí,
ve 3. třídě 19 dětí, ve 4. třídě 27 dětí a v 5. třídě 25 dětí, a to na období školních roků
2018/2019 a 2019/2020.
f)

s povolením výjimky pro školní rok 2018/2019 z nejvyššího počtu dětí v Základní škole
Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 45, ve třídě 8.B o jednoho
žáka, tedy na 31 žáků.

3. bere na vědomí
a) změny rozpisu rozpočtu č. 881 - 892.
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4. doporučuje ZM
a) souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 1049/67 o výměře 411 m2 - vodní plocha - tok umělý
v kat. ú. Kostelecká Lhota, oddělený z původního pozemku parc. č. 1049/29 - vodní plocha
- tok umělý v kat. ú. Kostelecká Lhota geometrickým plánem 414-35/2018, za cenu 19.360
Kč včetně DPH, společnosti STATING s.r.o., se sídlem 500 04 Hradec Králové, Pardubická
861/75a, IČ: 25963864.
b) schválit kupní smlouvou na prodej pozemku parc. č. 1049/67 o výměře 411 m2 - vodní
plocha - tok umělý v kat. ú. Kostelecká Lhota, oddělený z původního pozemku parc. č.
1049/29 - vodní plocha - tok umělý v kat. ú. Kostelecká Lhota geometrickým plánem 41435/2018, za cenu 19.360 Kč včetně DPH se společností STATING s.r.o., se sídlem 500 04
Hradec Králové, Pardubická 861/75a, IČ: 25963864.
c) revokovat usnesení ze zasedání ZM č. 1/2018 ze dne 26.2.2018, bod 1 c), kterým schválilo
směnnou smlouvu na pozemek parc.č. 2648/1 – zahrada, o výměře 534 m² v kat. ú.
Kostelec nad Orlicí za pozemek parc. č. 1726 - zahrada o výměře 534 m² v kat. ú. Kostelec
nad Orlicí s **********************, trvale bytem *******************************************.
d) schválit směnnou smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti vstupu a vjezdu po
pozemku parc. č. 1726 a 2648/3 pro budoucí vlastníky pozemku parc. č. 2648/1(nově
vzniklého na základě geometrického plánu č. 2466-62/2017), vše v obci a kat. ú. Kostelec
nad Orlicí s **********************, trvale bytem *******************************************.

V Kostelci nad Orlicí 11.10.2018

František Kinský
starosta města

Ing. Tomáš Langr
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 21/2018 je anonymizováno.
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