USNESENÍ
č. RM 21/2020
z jednání Rady města Kostelce nad Orlicí
ze dne 23.11.2020
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti, číslo
smlouvy 9/50/20/0243/Ho/NK s příspěvkovou organizací Správa silnic Královehradeckého
kraje, se sídlem 500 04 Hradec Králové, Plačice, Kutnohorská 59, IČ: 70947996.
b) smlouvu o dílo na veřejnou zakázku s názvem „13 BJ - Kostelecká Lhota, Kostelec nad
Orlicí“ se společností STATING s.r.o., se sídlem 500 04 Hradec Králové, Kukleny,
Pardubická 861/75a, IČ: 25963864.
c) dodatek č. 1 k SOD z 24.07.2020 na akci „Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p. 37, Kostelec
nad Orlicí“ se společností RI OKNA a.s., se sídlem 696 81 Bzenec, Úkolky 1055, IČ:
60724862.
d) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka výpočetní
techniky pro město Kostelec nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí.
e) kupní smlouvu na akci „Dodávka výpočetní techniky pro město Kostelec nad Orlicí“ se
společností HASCOM OK s.r.o., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Tyršova 61, IČ:
25280970.
f)

dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 28.11.2019 na byt č. 2, čp. 1456 v
ulici Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s panem xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxx
na dobu určitou do 30.11.2021.

g) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 28.11.2019 na byt č. 18, čp. 1459 v
ulici Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxx na
dobu určitou do 30.11.2021.
h) dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 16.11.2018 na byt č. 2, čp. 1459 v
ulici Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s panem xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxx
na dobu určitou do 30.11.2022.
i)

vyřazení majetku inv. číslo 09640 - GSM security camera zn. EYE z majetku města
Kostelec nad Orlicí.

j)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod názvem 16010-046209,
RVDSL1910_C_H_KOST49-KOST1HR_MET se společností CETIN a. s., se sídlem 190
00 Praha 9, Libeň, Českomoravská 2510/19, IČ: 04084063, týkající se pozemku parc. č.
1244 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.

k) smlouvu
o
právu
k
provedení
stavby
pod
názvem
16010-046209,
RVDSL1910_C_H_KOST49-KOST1HR_MET se společností CETIN a. s., se sídlem 190
00 Praha 9, Libeň, Českomoravská 2510/19, IČ: 04084063, týkající se pozemku parc. č.
1244 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
l)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pod názvem 16010-045181,
RVDSL1910_C_H_KOST34-KOST1HR_MET se společností CETIN a. s., se sídlem 190
00 Praha 9, Libeň, Českomoravská 2510/19, IČ: 04084063, týkající se pozemku parc. č.
111/9 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
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m) smlouvu
o
právu
k
provedení
stavby
pod
názvem
16010-045181RVDSL1910_C_H_KOST34-KOST1HR_MET se společností CETIN a. s., se sídlem 190
00 Praha 9, Libeň, Českomoravská 2510/19, IČ: 04084063, týkající se pozemku parc. č.
111/9 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
n) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2020629/VB/002 (Kostelec n. O., Na Vrbině, p. č. 2542 - kNN) se společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ:
24729035, týkající se pozemků parc. č. 2535/1, 2536/1, 2538/2, 2530/1 a 2545/2 v obci a
kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
o) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2020556/VB/003 (Kostelec n. O. - Kostelecká Lhota, 7RD, 154/1 - knn) se společností
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ:
24729035, týkající se pozemku parc. č. 1068/2 v obci Kostelec nad Orlicí a kat. ú.
Kostelecká Lhota.
p) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2020699/SOBS VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 405 02 Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035, týkající se pozemků parc. č. 1070 a
1052 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
q) nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 1049/2 v obci Kostelec nad Orlicí a kat. ú.
Kostelecká Lhota s manžely xxxxxxx xxxxxxx, oba bytem xxxxxxx xxxxxxx.
r) smlouvu o výpůjčce na pozemky parc. č. 2464/1, 2500/1, 2500/2, 2501, 2456/4, 2456/5 v
obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí s panem xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxx.
s) pachtovní smlouvu na pozemky parc. č. 2460/1 a 2460/2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí
s panem xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxx.
t)

nájemní smlouvu s xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, bytem
xxxxxxx xxxxxxx, na část pozemku parc. č. 810/2 o velikosti 30 m2 v obci a kat. ú. Kostelec
nad Orlicí.

u) nájemní smlouvu s paní xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxx, na část pozemku parc.
č. 810/2 o velikosti 120 m2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
v) nájemní smlouvu s manžely xxxxxxx xxxxxxx, oba bytem xxxxxxx xxxxxxx, na část
pozemku parc. č. 810/2 o velikosti 31 m2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
w) plnou moc pro advokátní kancelář JUDr. Miloslava Tuzara, se sídlem 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Palackého 108, k zastupování ve všech věcech souvisejících s nabídkou pana
xxxxxxx xxxxxxx, zemřelého, týkající se předkupního práva města Kostelec nad Orlicí k
části pozemku parc. č. 1956/61 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí v dědickém řízení.
x) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 10.04.2019 s obecně prospěšnou společností
Aufori, o.p.s., se sídlem 500 02 Hradec Králové, Habrmanova 136/3, IČ: 01582241.
y) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 10.04.2019 s obecně prospěšnou společností
Občanské poradenské středisko, o.p.s., se sídlem 500 03 Hradec Králové,
Československé armády 543/29, IČ: 25916360.
z) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 10.04.2019 s paní Hanou Zakouřilovou, se
sídlem 517 43 Potštejn, Brná 55, IČ: 02541203.
aa) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 09.04.2019 s pobočným spolkem Svaz
postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Kostelec nad Orlicí,
se sídlem 517 41 Kostelci nad Orlicí, Jiráskovo náměstí 69, IČ: 75032546.
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bb) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 09.04.2019 se spolkem Mateřské centrum
Cvrček z.s., se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Stradinská 1417, IČ: 26578620.
cc) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 26.09.2019 se spolkem TERCIA VOLTA, se
sídlem 517 42 Doudleby nad Orlicí, Vyhnánov 47, IČ: 26666740.
dd) roční odměny pro členky Sboru pro občanské záležitosti Kostelec nad Orlicí za jejich
činnost v roce 2020 dle přílohy.
ee) roční odměny pro členy Redakční rady zpravodaje města Kostelec nad Orlicí Orlice za
jejich činnost v roce 2020 dle přílohy.
ff) odměny ředitelů škol a školských zařízení Kostelec nad Orlicí za II. pololetí roku 2020 dle
návrhu.
gg) změnu rozpočtu na rok 2020 - rozpočtové opatření č. 30.
hh) darovací smlouvu se spolkem Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z.s., se sídlem 614
00 Brno, Zábrdovice, Zubatého 685/1, IČ: 01905872, která bude doplněna o částku a
specifikaci věcného daru dle výsledku ankety Dobrovolní hasiči roku 2020 vyhlášeného v
Brně dne 16.12.2020.
ii) 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. 2020.
2. souhlasí
a) s podnájmem bytu č. E9/3 v bytovém domě čp. 1452 v ulici K Tabulkám v Kostelci nad
Orlicí dle žádosti paní xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxx s účinností od 01.01.2021
do 31.12.2021.
b) se zveřejněním záměru obce na pronájem části pozemku parc. č. 722/6 - ostatní plocha,
manipulační plocha o velikosti 25 m2 v obci a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
c) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o., sídlem
517 41 Kostelec nad Orlicí, Chaloupkova 1003, s neuplatněním nároku na roční nájemné
v roce 2021 určeného dodatkem č. 9 nájemní smlouvy ze dne 22.3.2001.
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 2020 v plné výši jednateli společnosti Ing. Janu Havránkovi dle smlouvy o výkonu
funkce jednatele společnosti.
3. vylučuje
a) uchazeče poř. č. 2 společnost Ricoh Czech Republic s.r.o., se sídlem 140 00 Praha 4,
Jihlavská 1558/21, IČ: 48117820 ze zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s
názvem „Dodávka výpočetní techniky pro město Kostelec nad Orlicí“.
4. bere na vědomí
a) zápis č. 5/2020 z jednání Likvidační komise ze dne 10.11.2020.
b) 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. 98 z jednání dozorčí rady
společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. ze dne 18.11.2020.
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5. doporučuje ZM
a) schválit vyřazení majetku inv. číslo 07311 kamerový systém – soubor inv. číslo 07621
kamerový systém - kamera Palackého nám., ivn. číslo 08203 kamerový systém - kamera
Štefánikova ul. a inv. číslo 08553 kamerový systém - software z majetku města Kostelec
nad Orlicí.
Datum pořízení zápisu:
V Kostelci nad Orlicí dne 26.11.2020

František Kinský
starosta města

Ing. Vlastimil Šeda
radní

Usnesení Rady města Kostelce nad Orlicí č. 21/2020 je anonymizováno.
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