USNESENÍ
č. RM 1/2018
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ
ze dne 12.11.2018
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) změnu jednacího řádu rady města ze dne 19.11.2012, kdy se vypouští v čl. 2, bod 5a).
b) nájemní smlouvu na pronájem parkovacího místa č. P8 umístěného v areálu bývalých
kasáren na části pozemku parc. č. 2345/40 o výměře 94,5 m2 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí
se společností Pegema s.r.o., se sídlem 102 00 Praha 10 - Hostivař, Bratislavská 1527/15,
IČ: 24150444, a to na dobu určitou s účinností od 16.11.2018 do 31.03.2019.
c) přílohu k flotilové pojistné smlouvě č. 500041986, seznam změn k datu 30.10.2018 se
společností Generali pojišťovna a.s., se sídlem 120 84 Praha 2, Bělehradská 132, IČ:
61859869.
d) dodatek č. 6 nájemní smlouvy ze dne 15.8.2014 na byt č. 12, čp. 1061 v ul. Rudé armády,
Kostelec nad Orlicí s paní *****************, bytem **************************************** na
dobu určitou jednoho roku s účinností od 1.12.2018.
e) 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 šesti měsíců s účinností od 1.12.2018.
f)

dohodu o zániku nájmu bytu č. 10, čp. 1459 v ul. Rudé armády v Kostelci nad Orlicí s paní
*********************, bytem ********************************************* ke dni 30.11.2018.

g) pořadník na přidělení bytu č. 10 v čp. 1459 v ulici Rudé armády v Kostelci nad Orlicí dle
návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne 18.9.2018.
h) nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1459 v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s panem
**************, bytem *******************************************, na dobu určitou jednoho roku
s účinností od 1.12.2018 do 30.11.2019 za podmínky splnění příslušných dotačních
pravidel.
i)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2018001/SOBS VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035.

j)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE12-2007354/VB/14, název stavby: Kostelec n. O. - rek. nn RK_1115 Podhorná se
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická
874/8, IČ: 24729035.

k) řešení a následnou realizaci nového dětského hřiště U Váhy se společností TR Antoš
s.r.o., se sídlem 511 01 Turnov, Nad Perchtou 1631, IČ: 48152587 dle předloženého
návrhu.
l)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2017947/1, Kostelec n. O., K Tabulkám, 2338/14 - knn se společností ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035.

m) smlouvu o provedení ohňostroje se společností Fireworks service s.r.o., se sídlem 130 00
Praha 3, Kubelíkova 1224/42, IČ: 24123781.
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n) dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Lhoty u Potštejna a o přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad
Orlicí občanům obce Lhoty u Potštejna s obcí Lhoty u Potštejna, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Lhoty u Potštejna 34.
o) dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany městyse
Častolovice s městysem Častolovice, se sídlem 517 50 Častolovice, Masarykova 10.
p) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 52.
q) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 53.
r) smlouvu o zprostředkování pořadu s folkovou skupinou Kantoři, se sídlem 504 01 Nový
Bydžov, Dr. Jana Deyla 2102, IČ: 45944873.
s) změnu rozpočtu na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 54.
t)

postup v souladu s čl. VI., odst. 9 VS/38 organizační směrnice o „Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“ a dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování právní pomoci ze dne
10.2.2003 s panem JUDr. Miloslavem Tuzarem, se sídlem 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Palackého 108.

u) dodatek č. 1 k dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.
RKA-JZ-1/2018 s Úřadem práce České republiky, se sídlem 170 00 Praha 7, Dobrovského
1278/25, IČ: 72496991.
v) vyřazení nefunkčního majetku z majetku města, a to počítačů invet. č. 08211, 07673,
08651 a 08655 na základě přiloženého technického posouzení ze dne 8.10.2018.
2. souhlasí
a) se spolufinancováním akce „Přístavba hasičské zbrojnice“ a potvrzuje tímto, že jsou na
akci v rozpočtu města dostatečné finanční prostředky, přičemž finanční prostředky ve výši
3 mil. Kč jsou z dotace Královéhradeckého kraje.
b) s vystavením objednávky na projektovou dokumentaci pro stavební řízení na provedení
stavebních prací na akci „Snížení energetické náročnosti tělocvičny a učeben v Havlíčkově
ulici čp. 1572, Kostelec nad Orlicí“ společnosti AG atelier s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Komenského 533, IČ: 26002892 dle předložené cenové nabídky.
c) se zveřejněním „Druhé výzvy roku 2018“ ve výši 35.000 Kč na předkládání žádostí o
poskytnutí finančních darů od společnosti Federal-Mogul Friction Products a.s., dle
darovací smlouvy společnosti Federal-Mogul Friction Products a.s., se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Jirchářská 233, IČ: 45534144.
d) s rozdělením řízení organizačních složek města na volební období 2018 – 2022 s účinností
od 13.11.2018 dle přílohy.
3. stanovuje
a) užívání závěsného odznaku starosty města při významných příležitostech a občanských
obřadech, který mohou dále užívat zastupitelé pověření oddáváním a tajemník úřadu.
4. bere na vědomí
a) zápis č. 2/2018 komise sociální a zdravotní ze dne 26.9.2018.
b) zápis č. 5/2018 Likvidační komise ze dne 6.11.2018.
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5. zřizuje
a) komisi rady města s názvem Komise školství, kultury, tělovýchovy a sportu s účinností od
13.11.2018.
b) komisi rady města s názvem Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality s
účinností od 13.11.2018.
c) komisi rady města s názvem Komise pro hospodaření s byty s účinností od 13.11.2018.
d) komisi rady města s názvem Komise sociální a zdravotní s účinností od 13.11.2018.
e) komisi rady města s názvem Komise grantová s účinností od 13.11.2018.
6. jmenuje
a) předsedu Komise školství, kultury, tělovýchovy a sportu pana Ing. Vlastimila Šedu s
účinností od 13.11.2018.
b) předsedu Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality pana Bedřicha Jasníka
s účinností od 13.11.2018.
c) předsedu Komise pro hospodaření s byty paní Ing. Lenku Forchovou s účinností od
13.11.2018.
d) předsedu Komise sociální a zdravotní paní MUDr. Renatu Skuhrovcovou s účinností od
13.11.2018.
e) předsedu Komise grantové pana RNDr. Tomáše Kytlíka s účinností od 13.11.2018.
7. doporučuje ZM
a) nesouhlasit se zrušením předkupního práva k pozemku parc. č. 1956/68 v obci a kat. ú.
Kostelec nad Orlicí, který je ve vlastnictví manželů ***********************************, bytem
***********************************************.
b) stanovit na volební období 2018 - 2022 oddacím dnem k uzavření manželství každý pátek
a každou sobotu a obřadním místem obřadní síň Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.
c) delegovat RNDr. Tomáše Kytlíka, místostarostu města, zástupcem města Kostelec nad
Orlicí na jednáních valné hromady společnosti AQUA SERVIS, a.s., se sídlem 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094 s účinností od 18.12.2018.

V Kostelci nad Orlicí 16.11.2018

František Kinský
starosta města

Ing. Tomáš Langr
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelec nad Orlicí č. 1/2018 ze dne 12.11.2018 je anonymizováno.
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