USNESENÍ
č. RM 17/2020
z jednání Rady města Kostelce nad Orlicí
ze dne 21.09.2020
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) dodatek č. 1 k SOD ze 27.05.2020 na akci „Snížení energetické náročnosti Tělocvičny a
učeben v Havlíčkově ulici, čp. 1572, Kostelec nad Orlicí“ se společností Petr Lupoměch,
se sídlem 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Bohuňov 60, IČ: 45497923.
b) nájemní smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 108, čp. 763 v ul. Frošova,
Kostelec nad Orlicí s panem xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxxx, na dobu určitou
s účinností od 01.10.2020 do 30.09.2021.
c) nájemní smlouvu o nájmu bytu na byt č. 2 v ulici Rudé armády čp. 1045, Kostelec nad
Orlicí s manžely xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxxx, na dobu určitou jednoho roku
od 01.10.2020 do 30.09.2021.
d) dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 22.09.2014 na byt č. 17, čp. 1453 v
ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s paní xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxxx,
na dobu určitou s účinností od 01.10.2020 do 30.09.2022.
e) dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 25.09.2017 na byt č. 22, čp. 1453 v
ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s manžely xxxxxxx xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxx
xxxxxxxx, na dobu určitou s účinností od 01.10.2020 do 30.09.2022.
f)

dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 13.09.2019 na byt č. 7, čp. 1456 v
ulici Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxxx,
na dobu určitou s účinností od 01.10.2020 do 30.09.2021.

g) organizační směrnici č. VS 41 „Pravidla pro činnosti likvidační komise“, vydání č. 2 s
účinností od 01.10.2020.
h) změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 26.
i)

smlouvu na poskytování služeb KIVS - CMS, č. j. 0234/2020 se společností O2 Czech
Republic a.s., se sídlem 140 22 Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336.

j)

pořadník na přidělení bytu č. 2/1045 v ulici Rudé armády čp. 1045 v Kostelci nad Orlicí dle
návrhu Komise pro hospodaření s byty ze dne 03.09.2020.

2. souhlasí
a) se změnovým listem č. 15 na akci „Revitalizace DDM v Kostelci nad Orlicí - I. etapa.
b) se zřízením sjezdu z pozemků parc. č. 2345/63 a 2345/74 na pozemek parc. č. 2345/38,
vše v kat. území Kostelec nad Orlicí pro společnost NS Premium CZ s.r.o., se sídlem 516
01 Rychnov nad Kněžnou, Poláčkovo náměstí 85, IČ: 07527691 na náklady stavebníka.
c) s vyvěšením záměru obce na pronájem části pozemku parc. č. 810/2 (dle zákresu ve
snímku mapy) v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí, vedeného u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
d) s vyvěšením záměru obce na pacht pozemků parc. č. 2460/1 – orná půda a parc. č. 2460/2
– orná půda nacházejících se v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
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e) s vyvěšením záměru obce na výpůjčku pozemků parc. č. 2464/1 – trvalý travní porost,
parc. č. 2500/1 – trvalý travní porost, parc. č. 2500/2 – trvalý travní porost, parc. č. 2501 –
trvalý travní porost, parc. č. 2456/4 – trvalý travní porost a parc. č. 2456/5 – trvalý travní
porost nacházejících se v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, které jsou zapsány na
listu vlastnictví č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
f)

s novým platovým výměrem paní Mgr. Jany Polnické, ředitelky Základní umělecké školy
F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí s účinností od 01.10.2020 dle přílohy.

g) se změnou kapacity a věkové kategorie klientů Pečovatelské služby Kostelec nad Orlicí,
přičemž maximální okamžitá kapacita terénní formy činí 9 klientů; maximální okamžitá
kapacita ambulantní formy činí 2 klientů; věková kategorie klientů pečovatelské služby pečovatelská služba je poskytována osobám, které dovršily 18 let věku.
3. bere na vědomí
a) účetní zprávu BD Jungmannova ulice Kostelec nad Orlicí ze dne 19.08.2020.
b) povolení záboru části pozemku parc. č. 17 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí, o velikosti
3 x 3 m na prostranství před Sdruženým klubem Rabštějn v termínu 21.09.2020, v čase
od 14:00 do 17:00 hodin, Regionálnímu sdružení ODS Královéhradecký kraj, 500 02
Hradec Králové, Vančurovo náměstí 663, IČ: 16192656.
c) zápis č. 2/2020 z jednání Komise pro hospodaření s byty ze dne 03.09.2020.
4. doporučuje ZM
a) souhlasit se zrušením předkupního práva k pozemkům parc. č. 571, 561/1, 563/1, 2332/1,
2332/2, 2323, 561/2, 2309/1, 561/4 a 2309/3 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
b) schválit dohodu o zrušení předkupního práva s manžely Miroslavou Barvínkovou a Ing.
Stanislavem Barvínkem, oba bytem 517 41 Lhoty u Potštejna č. p. 81.

Datum pořízení zápisu:
V Kostelci nad Orlicí dne 24.09.2020

František Kinský
starosta města

Ing. Tomáš Langr
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelce nad Orlicí č. 17/2020 je anonymizováno.
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