Zápis č. 4/7/2011
z veřejného mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného
ve středu dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti budovy A Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí.
Přítomno: 19 (Ing. Luboš Mottl se dostavil v 18:05)
Omluveno: 2
Neomluveno: 0
(prezenční listina je součástí zápisu)

JEDNÁNÍ
zastupitelstva města zahájil starosta města Ing. Jiří Bartoš v 18:00 hodin, pozdravil všechny přítomné a
konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelů města a zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jednání bylo řádně a včas svoláno a jeho konání bylo dostatečným způsobem zveřejněno.
Do pracovního předsednictva byli navrženi:
Ing. Jiří Bartoš
- starosta
Ing. Luboš Lerch
- místostarosta
Mgr. Jaroslav Brandejs
- tajemník
Dotazy: žádné
Pracovní předsednictvo bylo schváleno jednomyslně.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Ivana Hrabinová.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Bc. Lenka Forchová a pan Petr Černohorský.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 2

Zapisovatelka a ověřovatelé zápisu byli schváleni.
--------------------------------------------18:05 dostavil se Ing. Luboš Mottl
--------------------------------------------Do návrhové komise byli jmenováni:
Mgr. Věra Žižková
- předsedkyně
pí Jiřina Furdová
- člen
Ing. Josef Barvínek
- člen
Dotazy: žádné
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2

Návrhová komise byla schválena.
Předsedající navrhl, s odvoláním na článek VIII. odst. 2 jednacího řádu, aby zastupitelstvo hlasovalo zvlášť o
jednotlivých návrzích usnesení u každého projednávaného bodu a požádal návrhovou komisi o spolupráci.
Další návrhy: žádné
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Schváleno jednomyslně.
Zápis z předchozího jednání byl ověřen a nebyly proti němu podány námitky.
Předsedající upozornil přítomné, že dle jednacího řádu je z jednání pořizován zvukový záznam, který slouží pro
potřeby zápisu.
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Ing. Jiří Bartoš Navrhuje změnu pořadí programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Dotace na Technologické centrum
Přijetí věcného daru od Cihelna Kinský spol. s r. o.
Přijetí finančního daru od Federal-Mogul Friction Products, a. s.
Přijetí věcného daru od AUTO KELLY – Jan Šrámek
Prodej bývalého městského zahradnictví

Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Změna pořadí programu byla schválena.
1. Dotace na Technologické centrum (předloha, komentář: Ing. Lerch):
Ing. Luboš Lerch a pan Nováček z firmy PC Comp s.r.o. seznámili zastupitele s výsledkem technického auditu
ITC, který proběhl na MÚ Kostelec nad Orlicí v dubnu 2011, včetně personálních opatření. V návaznosti na tento
audit Ing. Lerch přednesl zprávu o dotaci na projekt Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a
eGovernmentové služby ve správním území ORP.
-----------------------------------------------------18:27 hodin vzdálil se Ing. Luboš Lerch
------------------------------------------------------

ZM bere na vědomí zprávu o dotaci na projekt Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a
eGovernmentové služby ve správním území ORP přednesenou Ing. Lubošem Lerchem.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.

Úkol: zaslat zastupitelům zprávu o provedeném technickém auditu ITC.
Zajistí: Ing. Luboš Lerch
2. Přijetí věcného daru od Cihelna Kinský spol. s r. o. (předloha, komentář: Ing. Jiří Bartoš):
Firma Cihelna Kinský, spol. s r.o., Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí poskytne věcný dar, který je určen
pro potřeby Hasičského sboru České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí.
--------------------------------------------------18:30 hodin vrátil se Ing. Luboš Lerch
--------------------------------------------------Proběhla diskuze ohledně formální správnosti usnesení, zda je vhodnější použít slovo „schvaluje“ nebo
„souhlasí“.

ZM schvaluje přijetí věcného daru v podobě 1ks lanového navijáku WARN EN Series 12 DC (dle EN
14492-1, tažná síla 49 kN, délka lana 27 m) v hodnotě 132.000 Kč vč. DPH a 1ks odnímatelné
proudnice Stinger 2.0 v hodnotě 36.000 Kč vč. DPH (celková hodnota daru činí částku 168.000 Kč vč.
DPH) od Cihelny Kinský, spol. s r.o., Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí určeného pro potřeby
Hasičského sboru České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.
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ZM schvaluje darovací smlouvu na 1ks lanového navijáku WARN EN Series 12 DC (dle EN 14492-1,
tažná síla 49 kN, délka lana 27 m) v hodnotě 132.000 Kč vč. DPH a 1ks odnímatelné proudnice
Stinger 2.0 v hodnotě 36.000 Kč vč. DPH (celková hodnota daru činí částku 168.000 Kč vč. DPH) od
Cihelny Kinský, spol. s r.o., Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí určeného pro potřeby
Hasičského sboru České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno.

3. Přijetí finančního daru od Federal-Mogul Friction Products, a. s. (předloha paní Lenka Faltysová,
komentář: Ing. Jiří Bartoš):
Firma Federal-Mogul Friction Products a.s., Jirchářská 233, Kostelec nad Orlicí poskytne finanční dar, který je
určen jako příspěvek na financování činnosti zájmových (sportovních a kulturních) organizací, které sdružují
mládež ve městě a jeho městských částech.
Další návrhy: žádné
Dotazy: žádné

ZM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 75.000 Kč na podporu činnosti zájmových (sportovních a
kulturních) organizací mládeže ve městě a jeho městských částech od firmy Federal-Mogul Friction
Products a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

ZM schvaluje darovací smlouvu na 75.000 Kč na podporu činnosti zájmových (sportovních a
kulturních) organizací mládeže ve městě a jeho městských částech od firmy Federal-Mogul Friction
Products a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

4. Přijetí věcného daru od AUTO – KELLY - Jan Šrámek
Firma AUTO KELLY - Jan Šrámek, Husova 145, 517 41 Kostelec nad Orlicí poskytne věcný dar, který je určen
výjezdové jednotce SDH Kostelec nad Orlicí.
Další návrhy: žádné
Dotazy: žádné

ZM schvaluje přijetí věcného daru v podobě hliníkové schrány na plošinu pro uložení požární výbavy a
výsuvného plata v celkové částce 25.382 Kč vč. DPH. Předmětný dar je poskytnut výjezdové jednotce
SDH Kostelec nad Orlicí od firmy AUTO KELLY - Jan Šrámek, Husova 145, 517 41 Kostelec nad
Orlicí.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
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ZM schvaluje darovací smlouvu na hliníkové schrány na plošinu pro uložení požární výbavy a
výsuvného plata v celkové částce 25.382 Kč vč. DPH. Předmětný dar je poskytnut výjezdové jednotce
SDH Kostelec nad Orlicí, a to od firmy AUTO KELLY - Jan Šrámek, Husova 145, 517 41 Kostelec nad
Orlicí.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

5. Prodej bývalého městského zahradnictví (předloha p. T. Dolek, komentář: Ing. Bartoš):
ZM na svém zasedání dne 13.12.2010 schválilo pod bodem 1/ b) prodej pozemků a budov bývalého městského
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zahradnictví v Seykorově parku. Jedná se o budovy na parcele parc. č. 1862 o výměře 574 m , dále části
2
pozemku parc.č.1863/1 (ostatní plocha) o výměře cca 2000 m (nutné vyhotovit GP).
Na záměr odprodeje reagoval jeden zájemce, a to paní Jaroslavou Kašp, který s areálem sousedí. Došlo
2
k vlastní prohlídce areálu, kde bylo domluveno, že město navrhne cenu za m .
Dotazy:
Ing. Šeda: Jsem jednoznačně proti prodeji části parku, který nám jako městu daroval pan Seykora. Na
prosincovém ZM se řešila budova v parku, která je v dezolátním stavu a byla nabídnuta k odprodeji a část
pozemku sloužící jako přístup k budovám zahradnictví (tj. cesta, která má najednou velikost 2000 m.). Apeluji na
funkci zastupitelů jako správců majetku.
Ing. Jiří Bartoš: Nemusíme prodej schvalovat, ale v tom případě nás čekají nemalé investice, které se nevrátí.
František Sejkora: Návrh, aby se plocha po zahradnictví osela travou, zasázely se stromy a naopak park se
rozšířil.
František Kinský: Někdy má smysl investovat i do nerentabilních projektů, veřejný park je jednou z nich.
Paní Hejhalová: Nabídla zastupitelům fotky zahradnictví z dřívější doby.
Ing. Lerch: Není zapotřebí hned areál bourat, stačí zakonzervovat a hledat další cesty, např. dotaci.
Ing. Jiří Bartoš upozornil, že na prosincovém ZM se schvaloval prodej areálu městského zahradnictví včetně
pozemků, ale někteří zastupitelé tento prodej pochopili jinak, proto bylo přistoupeno k revokaci usnesení
z prosincového ZM.

ZM revokuje usnesení č. 3/3/2010 ze dne 13. 12. 2010 bod 1b), kterým schválila záměr prodeje
pozemků a budov bývalého městského zahradnictví v Seykorově parku a pověřila ORI dalšími kroky
vedoucími k následnému prodeji parku a zajištěním zabezpečení objektu do 22. prosince 2010.
Pro: 12
Proti: 3
Zdržel se: 4

Usnesení bylo schváleno.

ZM ukládá ORI zabezpečit objekt bývalého zahradnictví na parc.č. 1862 včetně zdi v kat. ú. Kostelec
nad Orlicí.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Program byl projednán, nyní je otevřena diskuse.
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DISKUSE
František Sejkora: Je třeba schválit cenovou mapu města, vždy jsme ji měli.
Tomáš Dolek: Bude bodem jednání na stavební komisi.
Ing. Josef Barvínek: Dotaz na konání dalšího zasedání ZM dne 1. 6. 2011.
Ing. Jiří Bartoš: Na tomto ZM se projedná několik nejdůležitějších bodů a poté si zastupitelé prohlédnou vybrané
objekty města.
Iva Jelínková: Upozornila na stížnost paní Kvasničkové na matriku, kde vyplnila lístek žádosti o zaslání informací
formou sms, která zaslána nebyla.
Ing. Luboš Lerch: Dotaz na zastupitele, zda chtějí školení od SMO v rámci projektu Vzdělaný zastupitel.
Mgr. Břetislav Fiala: Upozornil na rozbité zrcadlo u Hochmanovy vily.
Mgr. Věra Žižková: Pochvala pro Technické služby s.r.o, které včas opravily rozbité schody.
Bc. Lenka Forchová: Na Skále již 14 dní leží na zemi rozbité sklo z vývěsní tabule.
Ing. Jiří Bartoš: Je třeba nahlásit Technickým službám nebo Městské policii.
Petr Černohorský: Bylo nahlášeno MP, která tuto informaci předala ORI.

Jednání ZM bylo ukončeno ve středu 4. května 2011 v 19:31 hodin.

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Zapsala: Ivana Hrabinová
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USNESENÍ
č. ZM 4/7/2011
z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí konaného
ve středu 4. května 2011 v zasedací místnosti budovy A
Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí

Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí
1. Schvaluje

a) přijetí věcného daru v podobě 1ks lanového navijáku WARN EN Series 12 DC (dle EN 14492-1,
tažná síla 49 kN, délka lana 27 m) v hodnotě 132.000 Kč vč. DPH a 1ks odnímatelné proudnice
Stinger 2.0 v hodnotě 36.000 Kč vč. DPH (celková hodnota daru činí částku 168.000 Kč vč. DPH)
od Cihelny Kinský, spol. s r.o., Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí určeného pro potřeby
Hasičského sboru České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí. řijetí věcného daru v podobě 1ks
lanového navijáku WARN EN Series 12 DC (dle EN 14492-1, tažná síla 49 kN, délka lana 27 m)
v hodnotě 132.000 Kč vč. DPH a 1ks odnímatelné proudnice Stinger 2.0 v hodnotě 36.000 Kč vč.
DPH. Celková hodnota daru činí částku 168.000 Kč vč. DPH, a to od Cihelny Kinský, spol. s r.o.,
Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí určené pro potřeby Hasičského sboru České hasičské
jednoty Kostelec nad Orlicí.
b) darovací smlouvu na 1ks lanového navijáku WARN EN Series 12 DC (dle EN 14492-1, tažná síla
49 kN, délka lana 27 m) v hodnotě 132.000 Kč vč. DPH a 1ks odnímatelné proudnice Stinger 2.0
v hodnotě 36.000 Kč vč. DPH (celková hodnota daru činí částku 168.000 Kč vč. DPH) od Cihelny
Kinský, spol. s r.o., Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí určeného pro potřeby Hasičského
sboru České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí.
c) přijetí finančního daru ve výši 75.000 Kč na podporu činnosti zájmových (sportovních a kulturních)
organizací mládeže ve městě a jeho městských částech od firmy Federal-Mogul Friction Products
a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí.řijetí finančního daru ve výši 75 000 Kč na podporu
činnosti zájmových (sportovních a kulturních) organizací mládeže ve městě a jeho městských
částech od firmy Federal-Mogul Friction Products a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
d) darovací smlouvu na 75.000 Kč na podporu činnosti zájmových (sportovních a kulturních)
organizací mládeže ve městě a jeho městských částech od firmy Federal-Mogul Friction Products
a.s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
e) přijetí věcného daru v podobě hliníkové schrány na plošinu pro uložení požární výbavy a
výsuvného plata v celkové částce 25.382 Kč vč. DPH. Předmětný dar je poskytnut výjezdové
jednotce SDH Kostelec nad Orlicí od firmy AUTO KELLY - Jan Šrámek, Husova 145, 517 41
Kostelec nad Orlicí.
f) darovací smlouvu na hliníkové schrány na plošinu pro uložení požární výbavy a výsuvného plata
v celkové částce 25.382 Kč vč. DPH. Předmětný dar je poskytnut výjezdové jednotce SDH
Kostelec nad Orlicí, a to od firmy AUTO KELLY - Jan Šrámek, Husova 145, 517 41 Kostelec nad
Orlicí.
2. Bere na vědomí
zprávu o dotaci na projekt Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a eGovernmentové služby
ve správním území ORP přednesenou Ing. Lubošem Lerchem.
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3. Revokuje
usnesení č. 3/3/2010 ze dne 13. 12. 2010 bod 1b), kterým schválila záměr prodeje pozemků a budov
bývalého městského zahradnictví v Seykorově parku a pověřila ORI dalšími kroky vedoucími k
následnému prodeji parku a zajištěním zabezpečení objektu do 22. prosince 2010.
4. Ukládá
ORI zabezpečit objekt bývalého zahradnictví na parc.č. 1862 včetně zdi v kat. ú. Kostelec nad Orlicí.

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Dne 4. května 2011, Kostelec nad Orlicí

Ověřovatelé: ................................................................................

…............................................................................
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