USNESENÍ
č. RM 22/2018
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 22.10.2018
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. revokuje
a) usnesení RM č. 4/2018 ze dne 19.2.2018, bod 6k), kterým doporučila ZM schválit změnu
rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 8.
b) usnesení RM č. 4/2018 ze dne 19.2.2018, bod 6l), kterým doporučila ZM schválit změnu
rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 9.
2. schvaluje
a) kupní smlouvu na odkoupení přístřešku (zastřešení) u budovy bistra na Městském
stadionu v Kostelci nad Orlicí nacházejícího se na části pozemku parc. č. 436/1 v kat. ú.
Kostelec nad Orlicí s Fotbalovým klubem Kostelec nad Orlicí z.s., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Stadion 543, IČ: 46460829 za cenu 110.000 Kč.
b) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 314/1414 umístěného v čp. 1414 v ulici Frošova,
Kostelec nad Orlicí s panem ****************, bytem **************************************** ke
dni 31.10.2018.
c) nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 306/1414 umístěného v čp. 1414 v ulici Frošova,
Kostelec nad Orlicí s panem ****************, bytem **************************************** na
dobu určitou s účinností od 1.11.2018 do 31.12.2019.
d) dohodu o ukončení nájmu bytu č. 2/1459 v ulici Rudé armády čp. 1459, Kostelec nad Orlicí
s paní *****************, bytem ******************************************** ke dni 31.10.2018.
e) přidělení bytu č. 2/1453 v ulici K Tabulkám čp. 1453, Kostelec nad Orlicí paní ***************,
bytem ******************************************** ke dni 1.11.2018.
f)

pořadník na přidělení bytu č. 2/1459 v ulici Rudé armády čp. 1459, Kostelec nad Orlicí dle
návrhu Komise pro hospodaření s byt ze dne 18.9.2018.

g) nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 1729/3 - zastavěná plocha o výměře 48 m2 a
pozemek parc. č. 1729/2 - ostatní plocha o výměře 342 m2, oba v obci a kat. ú. Kostelec
nad Orlicí, cena za pronájem činí 1.560 Kč/rok za oba pozemky s panem ***************,
bytem ******************************************.
h) smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-2015683/VB/2, Kostelec n/Orl.,
p.p.č. 2705/44, Umlauf, ro se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8.
i)

dohodu o odpovědnosti a protokol o předání příkazových bloků rybářské stráži, kterou byl
ustanoven pan ***************, bytem *************************************.

j)

změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 8.

k) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 9.
l)

změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 50.

m) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 51.
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n) 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 ve výši 2.000 Kč s paní Jitkou Vavruškovou, se sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Hálkova 1432, IČ: 72008580.
o) 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 ve výši 5.000 Kč s panem Jiřím Myšákem, se sídlem 517
41 Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota 89, IČ: 48986682.
p) darovací smlouvu na poskytnutí peněžních prostředků ve výši 900.000 Kč za účelem
vybudování dětského hřiště se společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem 293 01 Mladá
Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa 869.
q) darovací smlouvu na poskytnutí peněžních prostředků ve výši 200.000 Kč za účelem
podpory dopravní bezpečnosti se společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem 293 01 Mladá
Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa 869.
r) smlouvu o reklamě a propagaci na akci „13. Vánoční ulička - adventní jarmark“ se
společností ČEZ, a.s., se sídlem 140 53 Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, IČ: 45274649.
s) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, výsledek finančního hospodaření
za 3. Q. 2018.
3. souhlasí
a) s prodejem plynovodní přípojky STL v Havlíčkově ulici před č.p. 1572, Kostelec nad Orlicí
společnosti GridServices, s.r.o., se sídlem 602 00 Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1,
IČ: 27935311.
b) s podnájmem bytu č. A2 v ulici K Tabulkám 1448 v Kostelci nad Orlicí dle žádosti pana
******************, paní ***************, oba bytem ********************* a pana
*******************************************.
c) s vyvěšením záměru obce na pronájem části Palackého náměstí o výměře 130 m2,
nacházející 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, a to za účelem konání farmářských trhů v roce 2019.
d) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s vyplacením čtvrtletní odměny za 3.
čtvrtletí 2018 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Havránkovi dle smlouvy o výkonu
funkce jednatele společnosti.
4. bere na vědomí
a) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, zápis č. 90 z jednání dozorčí rady
společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. ze dne 17.10.2018.
5. doporučuje ZM
a) souhlasit s odkoupením pozemku pod stavbou parc. č. st. 282, která vznikla dle GP 331157/2012 vyhotoveného Ing. Němcem, o výměře 14 m2 v obci Kostelec nad Orlicí, kat. ú.
Kostelecká Lhota od pana ********************, bytem *******************************, za cenu
700 Kč/m2, celkem 9.800 Kč.
b) schválit kupní smlouvu na pozemek pod stavbou parc. č. st. 282 , v obci Kostelec nad
Orlicí, kat. ú. Kostelecká Lhota s panem **********************, bytem *************************.
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c) schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s
účinností od 1.1.2019.
V Kostelci nad Orlicí 26.10.2018

František Kinský
starosta města

Ing. Tomáš Langr
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 22/2018 je anonymizováno.
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