USNESENÍ
č. RM 14/2020
z jednání Rady města Kostelce nad Orlicí
ze dne 17.08.2020
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. revokuje
a) usnesení RM č. 13/2020 ze dne 27.07.2020, bod 2b), kterým souhlasí s vystavením
objednávky na akci: „Zřízení úklidových nik v ZŠ Gutha - Jarkovského, Palackého náměstí
45, 517 41 Kostelec nad Orlicí“ společnosti Emília Tomovová, se sídlem 517 41 Kostelec
nad Orlicí, Zoubkova 415, IČ: 05063051.
b) usnesení RM č. 18/2019 ze dne 23.09.2019 bod 1k), kterým schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování se společností Česká pošta,
s.p., se sídlem 225 99 Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČ: 47114983.“
2. ruší
a) usnesení RM č. 1/2020 ze dne 13.01.2020 bod 1d), kterým schválila pravidla pro
přidělování bytů v majetku města do nájmu ke dni 31.08.2020.
3. schvaluje
a) nájemní smlouvu o nájmu bytu č. 20 v čp. 1453 v ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s
paní xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxxxx, na dobu určitou jednoho roku s
účinností od 01.09.2020 do 31.08.2021.
b) smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005438/VB, Kostelec n. O., ul.
Zoubkova-rek.NN, kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035.
c) organizační změnu spočívající v přesunu agendy „asistent/ka vedení, personalista“ z
odboru kancelář tajemníka vč. dvou pracovních míst odborného referenta na odbor vedení
města, s účinností od 01.09.2020. Po organizační změně je celkový počet pracovníků na
KTAJ ke dni 01.09.2020 celkem 5; celkový počet pracovníků odboru vedení města ke dni
01.09.2020 celkem 2.
d) organizační změnu spočívající v převedení agendy „správa kultury a ochrany
památkového fondu“ zařazené do „organizačně-správního odboru“ nově do odboru
„stavební úřad - životní prostředí“, včetně jednoho pracovního místa odborného referenta,
a to s účinností od 01.09.2020. Po organizační změně je celkový počet pracovníků na OSO
11, na SÚŽP 14; celkový počet funkčních míst Městského úřadu Kostelec nad Orlicí je 74.
e) vnitřní směrnici VS/4 „Organizační řád“ s účinností od 01.09.2020.
f)

změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 22.

g) veřejnoprávní smlouvu o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování č. 2020/06083
se společností Česká pošta, s.p., se sídlem 225 99 Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČ:
47114983.
h) nové znění pravidel pro přidělování bytů v majetku města do nájmu s účinností od
01.09.2020.
i)

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 2. Q. 2020.

4. souhlasí
a) s podnájmem bytu č. C10/4 v bytovém domě čp. 1450 v ulici K Tabulkám v Kostelci nad
Orlicí dle žádosti o podnájem pana xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxxxx, s
účinností od 01.09.2020 do 31.12.2020.
b) s podnájmem bytu č. C6/2 v bytovém domě čp. 1450 v ulici K Tabulkám v Kostelci nad
Orlicí dle žádosti o podnájem pana xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxxxx, s
účinností od 01.09.2020 do 31.12.2020.
c) s vystavením objednávky na akci: „Zřízení úklidových nik v ZŠ Gutha - Jarkovského,
Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí“ společnosti Emília Tomovová, se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Zoubkova 416, IČ: 05063051.
d) na základě čl. VI., bod 9, VS/38 organizační směrnice „Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“ s vystavením objednávky na akci: „Oprava obkladů a dlažeb na
městském koupališti v Kostelci nad Orlicí“ společnosti Josef Morávek, se sídlem 517 41
Kostelec nad Orlicí, Nerudova 1343, IČ: 10500685.
e) s vystavením objednávky na akci: „Oprava zpevněných ploch Rudé Armády Kostelec nad
Orlicí“ společnosti Roman Svatoš, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Michalcova 1370,
IČ: 18869700.
f)

s vystavením objednávky na akci: „Rekonstrukce MK Erbenova-prodloužení v Kostelci nad
Orlicí“ společnosti ROADMEDIC s.r.o., se sídlem 787 01 Šumperk, Pod Senovou 2960/70,
IČ: 28586484.

g) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s vyplacením čtvrtletní odměny za
2. čtvrtletí 2020 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Havránkovi dle smlouvy o
výkonu funkce jednatele společnosti.
h) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., se
sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s pořízením vyvážecího vleku
FARMA typ CT 7 – 10 G2 od společnosti JPJ Forest, s.r.o., se sídlem 507 91 Stará Paka,
Ústí 78, IČ: 28775104.
5. nesouhlasí
a) s prodloužením nájemní smlouvu o nájmu bytu ze dne 11.05.2017 na byt č. 2, čp. 1045
v ulici Rudé armády, 517 41 Kostelec nad Orlicí s paní xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx
xxxxxxxxx.
b) s prodloužením nájemní smlouvu o nájmu bytu ze dne 15.08.2014 na byt č. 12, čp. 1061
v ulici Rudé armády, 517 41 Kostelec nad Orlicí s paní xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx
xxxxxxxxx.
6. bere na vědomí
a) převod družstevního podílu a práva nájmu družstevního bytu označeného č. B 10/4 o
velikosti 2+kk umístěného ve IV. NP domu čp. 1449 v ulici K Tabulkám v Kostelci nad
Orlicí, a to v Bytovém družstvu Jungmannova ulice Kostelec nad Orlicí, na pana xxxxxxx
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxxxx s účinností od 01.09.2020.
b) Zprávu o hospodaření města Kostelec nad Orlicí za 1. pololetí roku 2020.
c) 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. 97 z jednání dozorčí rady
společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. ze dne 05.08.2020.

7. jmenuje
a) paní Bc. Andreu Tomášovou, členkou Komise pro hospodaření s byty s účinností ode dne
01.09.2020.
b) paní Bc. Kateřinu Kuličkovou DiS, členkou Komise pro hospodaření s byty s účinností ode
dne 01.09.2020.
8. doporučuje ZM
a) souhlasit s vyvěšením adresného záměru obce na prodej bytů č. 1043/10, č. 1043/11, č.
1044/7, č. 1044/9, č. 1045/10, č. 1059/8, č. 1060/7, č. 1060/8 v ulici Rudé armády v Kostelci
nad Orlicí.
Datum pořízení zápisu:
V Kostelci nad Orlicí dne 21.08.2020

František Kinský
starosta města

Ing. Lenka Forchová
radní

Usnesení Rady města Kostelce nad Orlicí č. 14/2020 je anonymizováno.

