USNESENÍ
č. RM 12/2021
z jednání Rady města Kostelce nad Orlicí
ze dne 7.6.2021
Rada města Kostelec nad Orlicí
1. schvaluje
a) smlouvu číslo: Z_S24_12_8120075040 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405
02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035.
b) výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Modernizace chodníku
Gallova v Kostelci nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí.
c) smlouvu o dílo na akci „Modernizace chodníku Gallova v Kostelci nad Orlicí“ se společností
Rocky stavby Company s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24, IČ:
08118442.
d) příkazní smlouvu na TDI a koordinátor BOZP na akci „Modernizace chodníku Gallova v
Kostelci nad Orlicí“ se společností CPH s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Petrská 29, IČ:
44264038.
e) plnou moc pro společnost CPH s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Petrská 29, IČ:
44264038, k zajištění výkonu činnosti TDI a k výkonu činnosti koordinátora BOZP na akci
„Modernizace chodníku Gallova v Kostelci nad Orlicí“.
f)

výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka výpočetní
techniky pro město Kostelec nad Orlicí“ dle stanoveného pořadí.

g) kupní smlouvu na akci „Dodávka výpočetní techniky pro město Kostelec nad Orlicí“ se
společností TOPSOFT JKM spol. s r. o., se sídlem 413 01 Ústí nad Labem, Jungmannova
1029, IČ: 25403435.
h) výsledek hodnocení nabídek na veřejná zakázku „Oprava místní komunikace ul.
Stradinská, Kostelec nad Orlicí - větev 1,2 - II. etapa“.
i)

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., se sídlem
500 02 Hradec Králové, Gočárova 504, IČ: 25251431.

j)

dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 12.06.2020 na byt č. 9, čp. 347 v ulici
Frošova, Kostelec nad Orlicí s paní xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxxx, na dobu
určitou do 30.06.2022.

k) dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.06.2015 na byt č. 3, čp. 1453 v
ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s panem xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxxx,
na dobu určitou do 30.06.2023.
l)

dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.06.2015 na byt č. 12, čp. 1453 v
ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s manžely xxxxxxx xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxx
xxxxxxxx, na dobu určitou do 30.06.2023.

m) dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 13.06.2019 na byt č. 15, čp. 1453 v
ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s paní xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxxxx,
na dobu určitou do 30.06.2023.
n) dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 09.06.2015 na byt č. 18, čp. 1453 v
ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s manžely xxxxxxx xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxx
xxxxxxxx, na dobu určitou do 30.06.2023.
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o) dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 01.06.2015 na byt č. 19, čp. 1453 v
ulici K Tabulkám, Kostelec nad Orlicí s manžely xxxxxxx xxxxxxxx, oba bytem xxxxxxx
xxxxxxxx, na dobu určitou do 30.06.2023.
p) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne 11.11.2020 na byt č. 15, čp. 1459 v
ulici Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s panem xxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxx
xxxxxxxx, na dobu určitou do 30.06.2022.
q) dohodu o ukončení smlouvy o umístění směrového značení s panem xxxxxxx xxxxxxxx,
bytem xxxxxxx xxxxxxxx ke dni 30.06.2021.
r) smlouvu o umístění směrového značení č. 153/2021 se společností Hotel Resort Panský
dům, s.r.o., se sídlem 636 00 Brno, Židenice, Ondříčkovo náměstí 2956/1, IČ: 06118844
na dobu neurčitou, s účinností od 01.07.2021 za cenu 500 Kč/1ks + DPH v zákonem
stanovené výši.
s) prominutí plateb za náklady spojené s užíváním nebytových prostor v Komunitním centru
na základě žádosti spolku Tercia Volta, se sídlem 517 42 Doudleby nad Orlicí, Vyhnánov
47, IČ: 26666740 za období od 01.01.2021 do 31.03.2021.
t)

změnu rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 15.

u) smlouvu o poskytování reklamních služeb při konání „XVIII. Hudebního festivalu F. I. Tůmy
a 19. Kosteleckého posvícení“ se společností AQUA SERVIS, a.s., se sídlem 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094, IČ: 60914076.
v) darovací smlouvu na finanční dar ve výši 8.000 Kč za účelem financování XVIII. Hudebního
festivalu F. I. Tůmy a 19. Kosteleckého posvícení se společností STATING s.r.o., se sídlem
500 04 Hradec Králové, Pardubická 861/75a, IČ: 25963864.
w) odměny ředitelů škol a školských zařízení, zřizovaných městem Kostelec nad Orlicí za I.
pololetí 2021 dle návrhu.
2. souhlasí
a) se zveřejněním záměru obce na pronájem pozemků parc. č. 2345/72 2345/72 o výměře
871 m2 a parc. č. 2345/73 o výměře 94 m2 včetně skladovací haly na pozemku, vše v obci
a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
3. nesouhlasí
a) s prodloužením nájemní smlouvy o nájmu bytu ze dne 11.11.2020 na byt č. 8, čp. 1456 v
ulici Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx
xxxxxxxxx.
b) s převzetím pozůstalosti po panu xxxxxxx xxxxxxxx – významném občanovi Kostelce nad
Orlicí.
4. vylučuje
a) uchazeče poř. č. 1) Stavební firma Balcar s.r.o., se sídlem 565 01 Choceň, T. N. Kautníka
1644, IČ: 25261126 ze zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem
„Modernizace chodníku Gallova v Kostelci nad Orlicí“.
5. bere na vědomí
a) poučení předsedajícího rady města o dodržení § 101 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.,
zákona o obcích v případě jednání rady města formou skype videokonference.
b) Zprávu o stavu oprav a investičních akcí za rok 2021 a jejich plnění, včetně projektových
příprav, dokumentací a studií ke dni 31.5.2021.
c) změny rozpisu rozpočtu č. 10-20/2021.
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d) Zprávu o činnosti a hospodaření Technických služeb Kostelec nad Orlicí za rok 2020.
e) Zprávu o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. v roce 2020.
f)

Zprávu o činnosti Regionálního turistického a informačního centra, o.p.s. v roce 2020.

6. doporučuje ZM
a) neschválit částečné prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu odevzdání akce
„Výstavba a oprava komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí“
společnosti SOVIS CZ, a.s., se sídlem 500 11 Hradec Králové, Třebeš, V Mlejnku 608/3a,
IČ: 27532208.
b) schválit vypsání jednacího řízení bez uveřejnění na akci „SK Rabštejn - Nová etapa
kulturního centra Kostelec nad Orlicí“.
c) nesouhlasit s prodejem pozemku parc. č. 2705/25 – orná půda o výměře 4.107 m2 v obci
a kat. ú. Kostelec nad Orlicí.
d) schválit změny rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření č. 16 a 17.
e) schválit darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru s panem xxxxxxx xxxxxxxx, bytem
xxxxxxx xxxxxxxx.

Datum pořízení zápisu:
V Kostelci nad Orlicí dne 10.06.2021

František Kinský
starosta města

Ing. Tomáš Langr
místostarosta

Usnesení Rady města Kostelce nad Orlicí č. 12/2021 je anonymizováno.
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