Zápis č. 6/9/2011
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného
v pondělí dne 27.6.2011 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.
Přítomno: 17
Omluveno: Bc. J.Šlaj, Ing. J.Barvínek, pí J.Furdová, p. P.Hubálek
Neomluveno: 1
(prezenční listina je součástí zápisu)

JEDNÁNÍ
zastupitelstva města zahájil starosta města Ing. Jiří Bartoš v 18:02 hodin, pozdravil všechny přítomné a
konstatoval, ţe 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 navrţeni:
Ing. Jiří Bartoš
- starosta
Ing. Luboš Lerch
- místostarosta
Mgr. Jaroslav Brandejs
- tajemník
Dotazy: ţádné
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Pracovní předsednictvo bylo schváleno jednomyslně.
Zapisovatelem byla jmenována paní Ivana Hrabinová.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni:
Jiří Karlíček
Ing. Tomáš Langr
Dotazy: ţádné
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se:0

Ověřovatelé zápisu schváleni jednomyslně.
Do návrhové komise byli jmenováni:
Petr Černohorský
- předseda
Ing. Luboš Mottl
- člen
Václav Uhlíř
- člen
Dotazy: ţádné
Pro: 15
Proti: 0
Zdrţel se: 1

Návrhová komise byla schválena.
Předsedající navrhl, s odvoláním na článek VIII. odst. 2 jednacího řádu, aby zastupitelstvo hlasovalo zvlášť o
jednotlivých návrzích usnesení u kaţdého projednávaného bodu a poţádal návrhovou komisi o spolupráci.
Další návrhy: ţádné
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se:0

Schváleno jednomyslně.
Zápis z předchozího jednání byl ověřen a nebyly proti němu podány námitky.
Předsedající upozornil přítomné, ţe dle jednacího řádu je z jednání pořizován zvukový záznam, který slouţí pro
potřeby zápisu.
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Návrh programu je následující:

1. Majetkové záležitosti
Prodej pozemku parc.č. 2515/7 v k. ú. Kostelec nad Orlicí
Prodej objektů v areálu bývalých kasáren
Prodej pozemku parc.č. 2536/4 v k.ú. Kostelec nad Orlicí
Prodej skladu na pozemku 2345/48 a pozemku parc.č. 2345/48 v areálu bývalých kasáren
Prodej bytové jednotky č. 1045/2 v ul. Rudé armády 1045, Kostelec nad Orlicí
Dohoda o splátkách dluhu na nájemném z bytu č. 8/1044
Vyhodnocení „Strategického plánu rozvoje města Kostelec nad Orlicí“ za období březen 2009 –
březen 2011
h) Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2. Ostatní
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Prominutí poplatku za uţívání veřejného prostranství Dětskému domovu se školou a základní
školou Kostelec nad Orlicí
Schválení finančního příspěvku Sdruţení obrany spotřebitelů, o.s.
Schválení příspěvku na předfinancování Denního aktivizačního centra
Schválení úprav rozpočtu města na rok 2011
Závěrečný účet města Kostelec nad Orlicí za rok 2010
Přijetí finančního daru od firmy Lana Vamberk s. r. o.
Nabídka firmy Energy Benefit Centre a. s. na zateplení ZŠ a MŠ
Zpráva o činnosti Městských lesů Kostelec nad Orlicí, s. r. o. za rok 2010
Zpráva o činnosti SDH za rok 2010
Zpráva o činnosti RM
Zpráva o činnosti Technických sluţeb Kostelec nad Orlicí, s. r. o. za rok 2010
Zřízení pultu centralizované ochrany
Rekonstrukce bistra na Stadionu mládeţe
Petice občanů Pelclovy ulice
Přijetí finančního daru od Královéhradeckého kraje

Dotazy: ţádné
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Program jednání byl jednomyslně schválen.

1. Majetkové záležitosti
a) Prodej pozemku parc.č. 2515/7 v k. ú. Kostelec nad Orlicí (předloha p.T.Dolek, komentář: pí
E.Fabiánková):
Pan ……………………………………., Kostelec nad Orlicí poţádal město Kostelec nad Orlicí o odkup části
2
parcely parc.č. 2515/1(travní porost) o výměře cca 330 m v kat.ú. Kostelec nad Orlicí. Důvodem jeho ţádosti je
prodlouţení zahrady a zvelebení okolí svého rodinného domu. Geometrickým plánem č. 2071-1-16/2011 došlo
2
k vytvoření nové parcely parc.č. 2515/7 (travní porost) o výměře 336 m . ZM schválilo dne 11.4.2011 prodej
2
nově vzniklé parcely parc.č. 2515/7 (trvalý travní porost) o výměře 336 m
panu
……………………………………….., 517 41 Kostelec nad Orlicí. Cena celkem 33.600 Kč. Nyní je třeba schválit
vlastní kupní smlouvu.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej parcely parc.č.2515/7, kat.ú. Kostelec nad Orlicí panu
………………………………………….., 517 41 Kostelec nad Orlicí v celkové ceně 33.600 Kč.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
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b) Prodej objektů v areálu bývalých kasáren (předloha p.T.Dolek a pí R.Kubíčková, komentář: pí
E.Fabiánková):
Mezi ČR-Správou uprchlických zařízení MV a městem došlo k převodu areálu bývalých kasáren na město.
Veškeré objekty byly pronajaty nájemní smlouvou firmě S.A.B Group s.r.o. kromě objektů parc. č. 2345/48,
2345/49 (přímá NS s panem Jiřím Chaloupkou do 01.03.2012) a objektů parc. č. 2345/17 a 2345/24 (přímá NS
s Federal Mogulem do 01.03.2012). Objekty, které jsou vyznačeny šrafováním v přiloţeném geometrickém
plánku jsou jiţ prodány smlouvou o smlouvě budoucí kupní a budou na kupující převedeny po uhrazení celé
kupní ceny po datu 01.03.2012. O objekty, které jsou k dnešnímu dni pronajaty NS mají stávající nájemníci a
podnájemníci zájem o jejich odkoupení. Po realizaci prodeje těchto objektů navrhujeme jednat ze stávajícími
vlastníky objektů nad prodejem ostatních ploch v areálu.
RM doporučila ZM prodej objektů, které jsou podnájemní smlouvou s S.A.B. pronajaty firmě Federal-Mogul
Friction Products a.s. do 28.02.2012, prodej objektů pronajatých firmě Instalatérství Vonásek s.r.o. do
01.03.2012, prodej objektu, který je podnájemní smlouvu pronajat firmě Jiří Čech do 28.02.2012 a dále prodej
objektu na parcele parc.č. 2345/21 bez stávajícího podnájemníka, z důvodu havarijního stavu.
Záměry na prodej byly zveřejněny na úřední desce, nyní je třeba schválit způsob vlastního prodeje objektů.
Jedním ze způsobů jakým je moţno výše uvedené objekty prodat je obálkovou metodou nejvyšší nabídce
s uvedením minimální ceny ve výši aktuálního znaleckého posudku.
-------------------------------------------------------18:18 hod. se dostavil Ing. J.Svátek
-------------------------------------------------------Další návrhy: Ing. J.Bartoš navrhl moţnost odkoupení objektů formou draţby nebo e-aukcí po 1.3.2012.
Dotazy:
Ing. J.Blažková: Jedná se o objekty na určitých pozemcích, koho budou ostatní pozemky kolem objektů?
Ing. J.Bartoš: Město nyní prodává pouze objekty. Nejschůdnější by pro město bylo prodat všechny ostatní
pozemky všem podnikatelským subjektům, které tam dnes podnikají. Záleţí na společném jednání, jak se k této
variantě postaví.
Mgr. B.Fiala: Navrhuji, aby byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní na ostatní plochu podle vzájemné
dohody se subjekty, ţe oni tyto přístupové plochy koupí. Jinak se to musí řešit věcným břemenem.
J.Karlíček: Nelze uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, kdyţ nevíme, kdo je při draţbě koupí.
Proběhla diskuse ohledně prodeje pozemků a způsobu prodeje.
ZM schvaluje prodej objektu bez čp. na parcele parc.č. 2345/16 včetně parcely parc.č. 2345/16 (zastavěná
2
plocha) o výměře 732 m , objektu bez čp. na parcele parc.č. 2345/54 včetně parcely parc.č. 2345/54 (zastavěná
2
plocha) o výměře 409 m , objektu bez čp. na parcele parc.č. 2345/55 včetně parcely parc.č. 2345/55 (zastavěná
2
plocha) o výměře 413 m , objektu bez čp. na parcele parc.č. 2345/56 včetně parcely parc.č. 2345/56 (zastavěná
2
plocha) o výměře 416 m , objektu bez čp. na parcele parc.č. 2345/57 včetně parcely parc.č. 2345/57 (zastavěná
2
plocha) o výměře 411 m , to vše v kat. ú. Kostelec nad Orlicí, a to draţbou nebo e-aukcí po 1.3.2012.
Pro: 12
Proti: 4
Zdrţel se: 1

Usnesení bylo schváleno.
ZM schvaluje prodej objektu na parcele parc.č. 2345/22 včetně parcely parc. č. 2345/22 (zastavěná plocha) o
2
výměře 495 m v k. ú. Kostelec nad Orlicí, a to draţbou nebo e-aukcí po 1.3.2012.
Pro: 12
Proti: 4
Zdrţel se: 1

Usnesení bylo schváleno.
ZM schvaluje prodej objektu na parcele parc.č. 2345/58 včetně parcely parc. č. 2345/58 (zastavěná plocha) o
2
výměře 416 m v k. ú. Kostelec nad Orlicí, a to draţbou nebo e-aukcí po 1.3.2012.
Pro: 12
Proti: 4
Zdrţel se: 1

Usnesení bylo schváleno.
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ZM schvaluje prodej objektu na parcele parc.č. 2345/21 včetně parcely parc.č. 2345/21 (zastavěná plocha) o
2
výměře 543 m v kat.ú. Kostelec nad Orlicí, a to draţbou nebo e-aukcí po 1.3.2012.
Pro: 12
Proti: 4
Zdrţel se: 1

Usnesení bylo schváleno.
c)
Prodej pozemku parc.č. 2536/4 v k.ú. Kostelec nad Orlicí (předloha p. T.Dolek, komentář: pí
E.Fabiánková):
Pan Mgr. Zdeněk Paďour jako jednatel firmy ICG-Prague, Líšno 3,257 01 Bystřice, IČ: 27256901, ţádá jménem
2
firmy o odkoupení parcely parc.č. 2536/4 (zahrada) o velikosti 83 m . Důvodem ţádosti je zjištění, ţe při
digitalizaci území byl pozemek připsán městu a vzhledem k nynějšímu přeplocení ţádá o narovnání skutečného
stavu. Záměr odprodat předmětný pozemek byl uveřejněn na veřejné desce od 29.4.2011 do 16.5.2011.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
2

ZM souhlasí s prodejem parcely parc.č. 2536/4 (zahrada) o výměře 83 m v kat.ú. Kostelec nad Orlicí
2
společnosti ICG – Prague, s.r.o. se sídlem Líšno 3, 257 51 Bystřice, IČ: 272 56 901 za cenu 150Kč/m . Cena
celkem 12.450 Kč.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
2

ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej parcely parc.č. 2536/4 (zahrada) o výměře 83 m společnosti ICG2
Prague, s.r.o., se sídlem Líšno 3,257 01 Bystřice, IČ: 27256901 za cenu 150Kč/m . Cena celkem 12.450 Kč.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Prodej skladu na pozemku 2345/48 a pozemku parc.č. 2345/48 v areálu bývalých kasáren (předloha
p. T.Dolek, komentář: pí E. Fabiánková):
Na základě ţádosti pana ……………………… o odkoupení objektu nacházejícího se na parcele parc.č. 2345/48
2
a parcely parc.č. 2345/48 o výměře 414 m RM odsouhlasila vyvěšení záměru na prodej tohoto skladu. Záměr
byl vyvěšen 28.3.2011 a sejmut 13.4.2011.
ZM schválilo dne 1.6.2011 prodej parcely parc.č. 2345/48 a budovy skladu na parcele parc.č. 2345/48 v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí, a to obálkovou metodou nejvyšší nabídce s uvedením minimální ceny ve výši aktuálního
znaleckého posudku, která činí 690.890 Kč. Nabídka na prodej parcely byla zveřejněna na webových stránkách
města. Nejvyšší nabídku podal pan ……………………………. ve výši 1.225.000 Kč.
d)

Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
2

ZM schvaluje prodej parcely parc.č. 2345/48 a budovy skladu na parcele parc.č. 2345/48 o výměře 414 m
v kat.ú. Kostelec nad Orlicí panu …………………………………………, 517 41 Kostelec nad Orlicí za nabídkovou
cenu 1.225.000 Kč.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Prodej bytové jednotky č. 1045/2 v ul. Rudé armády 1045, Kostelec nad Orlicí (předloha pí
R.Kubíčková, komentář: pí E.Fabiánková):
ZM na svém jednání dne 11.04.2011 schválilo prodej bytové jednotky č. 1045/2 v ul. Rudé armády, která je
obsazena stávajícími nájemníky s nájemní smlouvou na dobu neurčitou, a to obálkovou metodou nejvyšší
e)
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nabídce bez uvedení minimální ceny s tím, ţe si město vyhrazuje právo neprodat byt v případě obdrţení nízkých
nabídek. Městu byly do vypsaného termínu pro doručení nabídek, tj. do 24.05.2011 do 12:00 hod. doručeny
celkem 3 obálky s nabídkami. Po termínu dne 27.05.2011 byla městu doručena ještě 1 obálka, která nebyla
otevřena a je uloţena ve spise. Tyto obálky ORI předloţilo dne 30.05.2011 na jednání rady města k otevření.
Obálka, která dorazila po termínu nebyla otevřena a je uloţena ve spise.
Nejvyšší nabídku ve výši 200.000 Kč podal pan ……..…………………………, 360 01 Jenišov. Záměr města na
prodej předmětné bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů byl vyvěšen na úřední desce dne 18.02.2011
a sejmut dne 05.04.2011.
Dne 27.6.2011 byla doručena písemná ţádost od pana ………………………………….,, který sdělil, ţe podal
nabídku na odkoupení bytu pozdě a zastupitele tímto ţádá o dodatečné zařazení jeho nabídky na odkoupení
bytu a otevření obálky.
Další návrhy:
Ing. J.Bartoš: Po poradě s právníkem města JUDr. M.Tuzarem jsme dospěli ke dvěma variantám řešení. První
varianta je nevyhovět panu …………………………, vzhledem k tomu, ţe tato nabídka přišla po uzávěrce a
obálka nebyla otevřena. Pokud vyhovíme této ţádosti a bude tato obálka zařazena do výběrového řízení,
můţeme předpokládat precedens. Druhou moţností je připustit pana ……
……………. do soutěţe, zrušit
výběrové řízení a vypsat nové.
Zastupitelé diskutovali o moţnostech řešení. Zmínili, ţe jednou z podmínek prodeje byla klauzule, ţe město má
právo odmítnout prodej z důvodu nízké nabídky.
Dotazy:
ZM souhlasí vyhovět ţádosti pana …………………………….. dodatečně zařadit jeho obálku s nabídkou do
výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1045/2, která je obsazena stávajícími nájemníky s nájemní
2
smlouvou na dobu neurčitou o velikosti 1+1 o podlahové ploše 65,60 m umístěné v 1.NP budovy čp. 1045 v ul.
Rudé armády, Kostelec nad Orlicí na pozemku parc. č. 727 včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 727, to vše v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí.
Pro: 0
Proti: 17
Zdrţel se: 0

Usnesení nebylo schváleno.
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1045/2, která je obsazena stávajícími nájemníky s nájemní smlouvou na
2
dobu neurčitou o velikosti 1+1 o podlahové ploše 65,60 m umístěné v 1.NP budovy čp. 1045 v ul. Rudé
armády, Kostelec nad Orlicí na pozemku parc. č. 727 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 727, to vše v obci a k. ú. Kostelec nad Orlicí panu
……………………………………………….., 360 01 Jenišov za nabídkovou cenu 200.000 Kč.
Pro: 7
Proti: 7
Zdrţel se: 3

Usnesení nebylo schváleno.
ZM ukládá RM předloţit na příštím zastupitelstvu města varianty prodeje bytové jednotky č. 1045/2 v ul. Rudé
armády, Kostelec nad Orlicí.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Dohoda o splátkách dluhu na nájemném z bytu č. 8/1044 (předloha pí R.Kubíčková, komentář: pí
E.Fabiánková):
Paní ……………………………… neoprávněně uţívala městský byt č. 8 v čp. 1044 v ul. Rudé armády, Kostelec
nad Orlicí. Nájem výše uvedeného bytu ji skončil uplynutím doby datu 31.05.2010. Paní
……………………………… na upomínky zaslané TS nereagovala a byt dobrovolně k datu konce platnosti
nájemní smlouvy nepředala, z tohoto důvodu bylo zahájeno řízení o vyklizení bytu. Dne 28.04.2011 došlo
k předání předmětného bytu a paní ……………………………… projevila zájem dluhy postupně na základě
splátkového kalendáře městu splácet.
Paní ………………………………, Kostelec nad Orlicí uznává svůj dluh ve výši 81.683 Kč s příslušenstvím ke dni
30.04.2011 (přiloţené uznání dluhu) a je ochotna dluh splácet v měsíčních splátkách ve výši 5.000 Kč počínaje
měsícem červnem 2011. Jedná se o 17 splátek za jistinu nájmu, dalšími splátkami bude splácet penále a
poplatky, které budou vyčísleny aţ po zaplacení jistiny dluhu. Je tedy nutné, aby splátkový kalendář byl
v souladu se zákonem o obcích předloţen ke schválení ZM.
f)
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Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
ZM schvaluje dohodu o splátkách dluhu na nájemném a sluţbách spojených s uţíváním bytu č. 8 v čp. 1044
v ul. Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní ………………………………, Kostelec nad Orlicí, kterou se
zavazuje splatit dluh ve výši 81.683 Kč s příslušenstvím v měsíčních splátkách 5.000 Kč.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

g)

Vyhodnocení „Strategického plánu rozvoje města Kostelec nad Orlicí“ za období březen 2009 –
březen 2011 (předloha, komentář: Ing. P.Koutoučová):

Ing. P.Kotoučová seznámila zastupitelstvo se strategickým plánem rozvoje města. Zdůraznila rozsáhlost a
členitost materiálu s tím, ţe komise pro rozvoj města a regionu doporučila především vyřadit některé body,
sníţit počet podoblastí, u některých opatření přehodnotit typ priority a termín realizace, zapojit kromě
úředníků městského úřadu i další komise rady města, rozvojové aktivity zaměřit na rozvoj cestovního ruchu
v kontextu se strategií destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko za spolupráce podnikatelské sféry,
města a regionu a zaměřit se na zlepšení podmínek pro trávení volného času a sport.
----------------------------------------------19:16hodin se vzdálil p. V.Uhlíř
----------------------------------------------Další návrhy:
Ing. L.Lerch: Komise prosím, aby se vyjádřily nejen ke svým tématům do 30.9.2011, tyto aktivity vítám.
Dotazy: Ţádné
ZM bere na vědomí vyhodnocení „Strategického plánu rozvoje města Kostelec nad Orlicí“ za období březen
2009 – březen 2011 včetně dalšího navrţeného postupu.
Pro: 15
Proti: 1
Zdrţel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.
h) Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
(předloha, komentář: pí E.Fabiánková)
Město Kostelec nad Orlicí poţádalo 17.05.2010 o finanční podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje, která
se týkala pořízení cisternové automobilové stříkačky – 2.000.000 Kč. Dne 05.05.2011 schválilo Zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje na svém jednání poskytnutí dotace na program podpory technického vybavení pro
obce s JPO.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
ZM schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 2.000.000 Kč z programu Královéhradeckého kraje, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové na technickou podporu vybavení pro obce s JPO na pořízení cisternové
automobilové stříkačky.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.
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ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na podporu vybavení pro obce s JPO číslo smlouvy
RR/2011/012 s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.

2. Ostatní
Proběhlo hlasování, aby byly přeskočeny body a následoval bod 2g).
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.
----------------------------------------------19:26hodin se vrátil p. V.Uhlíř
----------------------------------------------g) Nabídka firmy Energy Benefit Centre a. s. na zateplení ZŠ a MŠ (předloha, komentář Ing. L.Lerch)
Ing. L.Lerch nás seznámil s moţnostmi kombinované dotace zateplení a změny vytápění objektů školy a MŠ
Krupkova. Upozornil, ţe pokud městu bude dotace přidělena, musí město dotaci vyčerpat do doku 2014, tzn.
kaţdý rok opravit jednu budovu. Do dne 19.8.2011 musí město podat ţádost o dotaci, z tohoto důvodu je
důleţité rozhodnout na tomto zasedání zastupitelstva.
Ing. L.Novák: Přednesl současnou situaci ohledně získání dotací od státního fondu a moţného způsobu
čerpání dotací.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy:
Rozvinula se diskuse ohledně zamýšlených projektů a moţnostech přidělení dotace.
ZM schvaluje tři dotační projekty na zateplení a změnu vytápění tří objektů základní školy a MŠ Krupkova. První
dotační projekt bude na MŠ Krupkova, druhý dotační projekt na ZŠ Skála a „vilu“, tj. (budovu současné druţiny)
a třetí dotační projekt na ZŠ Palackého.
Pro: 15
Proti: 2
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství Dětskému domovu se školou a základní
školou Kostelec nad Orlicí (komentář: Ing. J.Bartoš):
Dětský domov se školou a základní škola Kostelec nad Orlicí poţádaly o prominutí místního poplatku za uţívání
veřejného prostranství ve výši 5.808 Kč z důvodu, ţe by tato částka negativně zasáhla do jejich rozpočtu. RM na
svém jednání dne 30. 5. 2011 nedoporučila ZM souhlasit s prominutím tohoto poplatku. Mohlo by se takové
rozhodnutí stát precedentem a lze očekávat další ţádosti jiných subjektů, které budou prostranství města
vyuţívat a ţádat o prominutí poplatku.
a)

Další návrhy:
pí I.Jelínková: Dětský domov pečuje pravidelně o zeleň města na pozemku parc.č. 748/2, byla vyčištěna řeka
Orlice od splavu po čističku odpadních vod, snaţíme se být prospěšní městu a zlepšovat veřejnou zeleň a
ţivotní prostředí města. Jsme rozpočtová organizace.
Ing. T.Langr: Tato částka není výrazná natolik, aby ohrozila rozpočet města, ale byl by to určitý precedens
z hlediska dalších případných ţádostí. Jste zvláštní výchovné zařízení, je tedy součást výchovného programu
vést děti k práci a zmiňovat to jako něco extra zvláštního není relevantní.
Dotazy: Ţádné
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ZM nesouhlasí s prominutím místního poplatku za uţívání veřejného prostranství ve výši 5.808 Kč Dětskému
domovu se školou a základní školou Kostelec nad Orlicí se sídlem Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí.
Pro: 5
Proti: 11
Zdrţel se: 1

Usnesení nebylo schváleno.
b) Schválení finančního příspěvku Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. (komentář: Ing. J.Bartoš):
RM projednávala na svém jednání ţádost finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč a nedoporučila ZM schválit
tento příspěvek.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
ZM neschvaluje finanční příspěvek Sdruţení obrany spotřebitelů, o.s. ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města na rok
2011.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
c) Schválení příspěvku na předfinancování Denního aktivizačního centra (komentář: Ing. J.Bartoš)
Občanské sdruţení Orion Rychnov nad Kněţnou podalo ţádost o příspěvek na předfinancování Denního
aktivizačního centra. Ţádost byla podána v souvislosti s nutností řešit situaci, kdy děti s tělesným, mentálním i
kombinovaným handicapem ukončí povinnou školní docházku. Orion oslovil obce Rychnov nad Kněţnou,
Vamberk a Kostelec nad Orlicí a ţádá o příslib financí na investici do Denního aktivizačního centra ve výši
300.000 Kč z rozpočtu letošního roku. Tato částka by měla být pouţita na pořízení vlastního objektu občanského
sdruţení. Všechny obce by se měly podílet stejnou částkou. Z rozpočtu města na rok 2011 je 300.000 Kč
poměrně velká částka, aniţ by do rozpočtu města na rok 2011 tato ţádost byla zanesena. RM nedoporučuje ZM
vyčlenit částku z rozpočtu města 2011, ale při sestavování rozpočtu města na rok 2012 by se mělo touto ţádostí
zabývat.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
---------------------------------------------------20:08hodin se vzdálil p. Fr.Kinský
---------------------------------------------------ZM neschvaluje vyčlenění částky 300.000 Kč z rozpočtu města na rok 2011 na předfinancování Denního
aktivizačního centra.
Pro: 15
Proti: 0
Zdrţel se: 1
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.
ZM doporučuje zabývat se při návrhu rozpočtu města na rok 2012 „Ţádostí o příspěvek na předfinancování
Denního aktivizačního centra“.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.
-------------------------------------------------------20:11hodin se vzdálil Ing. J.Svátek
--------------------------------------------------------
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d) Schválení úprav rozpočtu města na rok 2011 (předloha, komentář: Ing. J.Petrová)
Ing. J.Petrová předloţila ke schválení úpravy rozpočtu města Kostelec nad Orlicí na rok 2011, které v příjmové
části obsahují dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje, příspěvky na pečovatelskou sluţbu a Domovinku a
případné další příjmy. Ve výdajové části je zobrazeno vyuţití dotací a ostatních příjmů.
----------------------------------------------------20:13hodin se vrátil p. Fr. Kinský
----------------------------------------------------Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
ZM schvaluje úpravy rozpočtu města na rok 2011 č. 1- 6 následovně:
Úprava rozpočtu č. 1 - Leden
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 8,330 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 8,326 mil. Kč.
Rozpočtovou úpravou se sniţuje schodek rozpočtu o 4,239 tis. Kč.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.
Úprava rozpočtu č. 2 - Únor
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 9,919 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 9,888 mil. Kč.
Rozpočtovou úpravou se sniţuje schodek rozpočtu o 31,517 tis. Kč.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.
Úprava rozpočtu č. 3 - Březen
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 6,701 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 6,701 mil. Kč.
Rozpočtová úprava nemá vliv na saldo rozpočtu.
-----------------------------------------------------------20:16hodin se vzdálila Mgr. V.Ţiţková
-----------------------------------------------------------Pro: 15
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Nehlasoval: 2

Usnesení bylo schváleno.
Úprava rozpočtu č. 4 - Duben
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 5,650 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 5,547 mil. Kč.
Rozpočtovou úpravou se sniţuje schodek rozpočtu o 102,697 tis. Kč.
--------------------------------------------------------20:17hodin se vrátila Mgr. V.Ţiţková
20:18hodin se vrátil Ing. J.Svátek
--------------------------------------------------------Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
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Úprava rozpočtu č. 5 - Květen
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 6,551 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 6,551 mil. Kč.
Rozpočtová úprava nemá vliv na saldo rozpočtu.
------------------------------------------------------------20:19hodin se vzdálila Z.Kschwendová
------------------------------------------------------------Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.
Úprava rozpočtu č. 6 - Červen
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 808,744 tis. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 808,744 tis. Kč.
Rozpočtová úprava nemá vliv na saldo rozpočtu.
-----------------------------------------------------------20:20hodin se vrátila pí Z. Kschwendová
-----------------------------------------------------------Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
e) Závěrečný účet města Kostelec nad Orlicí za rok 2010 (předloha, komentář: Ing. J.Petrová)
Ing. J.Petrová předloţila ke schválení závěrečný účet města Kostelec nad Orlicí za rok 2010 dle přílohy.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Kostelec nad Orlicí v roce 2010 s výhradami.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se:

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
ZM ukládá ekonomickému odboru povinnost zajistit nápravu svých nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření v termínu nejpozději do 31.12.2011.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
ZM ukládá odboru rozvoje a investic zajistit seznam s návrhem řešení uţívání cizích pozemků v termínu
nejpozději do 31.10.2011.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
f) Přijetí finančního daru od firmy Lana Vamberk s. r. o. (komentář Ing. J.Bartoš)
Firma Lana Vamberk, s.r.o., jednatel společnosti pan Radek Provazník chtějí darovat městu částku 100.000 Kč
na financování vydání knihy „Černá kronika Posel z Podhoří“. Jedná se o sbírku příběhů, které se na rychnovsku
i v Kostelci nad Orlicí staly.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
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ZM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč za účelem financování vydání knihy s názvem „Černá
kronika Posel z Podhoří“ od firmy LANA VAMBERK s.r.o., se sídlem Vamberk, Smetanovo nábřeţí 172.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
ZM schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000Kč za účelem financování vydání
knihy s názvem „Černá kronika Posel z Podhoří“ od firmy LANA VAMBERK s.r.o., se sídlem Vamberk,
Smetanovo nábřeţí 172.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

h)

Zpráva o činnosti Městských lesů Kostelec nad Orlicí, s. r. o. za rok 2010 (předloha, komentář Ing.
J.Havránek)

----------------------------------------------21:01hodin se vzdálil p. V.Uhlíř
----------------------------------------------Ing. J.Havránek seznámil zastupitele s činností městských lesů, zdůraznil sněhovou kalamitu v roce 2010, sdělil
normovaný stav zvěře, atd. Podrobnější zpráva viz příloha.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy:
Ing. L.Lerch: Kolik plánujete udělat štěpky v letošním roce.
3
Ing. J.Havránek: Odhadem 8-10tis. m .
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městských lesů Kostelec nad Orlicí, s.r.o. za rok 2010.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.
i) Zpráva o činnosti SDH za rok 2010 (předloha, komentář p. J.Vodička ml.)
Zpráva viz příloha - zprávu přednesl pan J.Vodička ml.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti SDH Kostelec nad Orlicí za rok 2010.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.
j) Zpráva o činnosti RM (předloha, komentář Mgr. J.Brandejs)
Zprávu o činnosti rady města přednesl tajemník Mgr. J.Brandejs.
---------------------------------------------21:37hodin se vrátil p. V.Uhlíř
---------------------------------------------Další návrhy: Ţádné
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Dotazy:
Ing. J.Blažková: Jak dopadlo výběrové řízení na ředitelku MŠ Mánesova. Jaké jsou změny za inzerci na
webových stránkách města.
Ing. L.Lerch: Komise doporučila RM schválit vítězku konkurzu, ale RM ji zatím nepotvrdila, musí ji jmenovat.
Mgr. J.Brandejs: RM zrušila v ceníku sluţeb sazbu 60 Kč za hodinu při poskytování informací.
pí I.Jelínková: Jsou stanovená pravidla na přijímání dětí do mateřských škol? Řídí se město nařízením
ministerstva školství nebo si určuje pravidla sama?
Ing. L.Lerch: Pravidla na přijímání dětí si dělají ředitelky škol, zohledňují doporučení z kraje.
-------------------------------------------------21:41hodin se vzdálil Ing. L.Mottl
-------------------------------------------------ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Kostelec nad Orlicí za období od 14.2. 2011 do 13.6. 2011.
Pro: 16
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Nehlasoval: 1

Usnesení bylo schváleno.
Zpráva o činnosti Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s. r. o. za rok 2010 (komentář p.
J.Samotán)
Zpráva viz příloha – zprávu přednesl pan J.Samotán.
k)

------------------------------------------------21:43hodin se vrátil Ing. L.Mottl
------------------------------------------------Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Technických sluţeb Kostelec nad Orlicí, s. r. o. za rok 2010.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
l) Zřízení pultu centralizované ochrany (předloha, komentář Ing. L.Lerch)
Ing. L. Lerch předloţil záměr zřídit pult centralizované ochrany na městské policii. Technická řešení jsou
připravená, zásadní problém je, ţe městská policie potřebuje navýšit počet o jednoho stráţníka, aby se tato
sluţba mohla vykonávat. Uspoří se náklady za platby Vidocqu za budovy, které jsou ve vlastnictví města.
Ing. J.Bartoš: Dnes je situace taková, ţe budovy města jsou napojeny na PCO do Pardubic firmy Vidocq, tam
jsou napojeny i ostatní podnikatelské subjekty našeho města. Městská policie zařizuje výjezd pouze k objektům
města. K podnikatelským subjektům jezdí zásahová jednotka z Vidocqu nebo státní policie. Místní podnikatelé
mají zájem o napojení na pult centralizované ochrany na městské policii.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy:
Proběhla diskuse mezi zastupiteli ohledně mzdových nákladů na dalšího policistu, jaká bude jeho pracovní
náplň, jak funguje PCO v jiných městech.
ZM pověřuje pana Petra Černohorského, aby na příští zasedání zastupitelstva města předloţil finanční rozvahu
na navýšení jednoho stráţníka městské policie vč. vybudování pultu centralizované ochrany.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

12

m) Rekonstrukce bistra na Stadionu mládeže (předloha, komentář Ing. J.Bartoš)
ZM na svém předchozím zasedání schválilo výstavbu haly na stolní tenis s dofinancováním max. 2.000.000 Kč
z rozpočtu města na rok 2012. Hala by měla být nástavbou nad současnými garáţemi a bistrem. Oboje má
v nájmu FC Kostelec nad Orlicí. Pronájemce provozuje bistro pouze sezonně, a to od 1.5. do 31.10 v roce.
Vzhledem k tomu, ţe je zájem ze strany sportovců a návštěvníků stadionu provozovat bistro celosezónně je
nezbytně nutná jeho rekonstrukce, v současné době takto nemůţe fungovat. Náklady na rekonstrukci, která by
mohla být spojena s výstavbou haly, projektant vyčíslil na cca 1 mil. Kč včetně DPH. Bistro by poté nebylo
v nájmu FC Kostelec nad Orlicí, ale město by si jej mohlo provozovat dle svého uváţení (pronájem). Podle
předběţného zjištění by se měsíční nájem bistra mohl pohybovat ve výši min. 10.tis. Kč + náklady na energie.
Při celosezónním provozu by roční příjem městu činil 120.tis. Kč a vloţená investice by se tak vrátila za 8 - 9 let.
Kdyby rekonstrukce bistra probíhala samostatně, náklady by se zvýšily min. 1,5x. Bistro je hojně navštěvováno
nejen sportovci, ale i návštěvníky sportovních akcí (maminky s dětmi – k dispozici je dětské hřiště) a po své
rekonstrukci by se stalo hodnotným doplňkem celého sportoviště.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy:
Ing. V.Šeda: Jakýkoliv zpětný vstup do jiţ zrekonstruované nemovitosti přináší technické problémy a vedlejší
náklady. Poloha bistra a celého areálu je na výborném místě. Mé stanovisko je jednoznačné, ţe rekonstrukce je
nutná. Ekonomická rozvaha mne překvapila, čekal jsem vyšší částku.
Proběhla diskuse zastupitelů ohledně stavby bistra, jeho zařízení, nákladů, nájmu.
ZM souhlasí s rekonstrukcí bistra na Stadionu mládeţe v Kostelci nad Orlicí současně s výstavbou haly na
stolní tenis.
Pro: 11
Proti: 5
Zdrţel se: 1

Usnesení bylo schváleno.
n) Petice občanů Pelclovy ulice (komentář: Ing. J.Bartoš)
Město obdrţelo petici padesáti občanů, kteří poţadují rekonstrukci povrchu silnice v Pelclově ulice. Nový povrch
se prováděl na betonové desky, na ty přišla vrstva asfaltu, který má jiţ trhliny. Pro občany, kteří tam bydlí je
krajně nepříjemné neustále poslouchat nepříjemný zvuk při projíţdějících autech. Budeme jednat se správou
údrţby silnic.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
ZM bere na vědomí petici občanů Pelclovy ulice.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
ZM ukládá Ing. J.Bartošovi, aby jednal s SÚS Hradec Králové ohledně moţné rekonstrukce povrchu silnice
v Pelcově ulici.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
o) Přijetí finančního daru od Královéhradeckého kraje
Město obdrţelo dar ve výši 70.000 Kč za 2.místo v soutěţi „Čistá obec 2010“ v kategorii obcí nad 5000 obyvatel
od Královéhradeckého kraje.
Další návrhy: Ţádné
Dotazy: Ţádné
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ZM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 70.000 Kč od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové za 2. místo v soutěţi „Čistá obec 2010“ v kategorii obcí nad 5000 obyvatel.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
ZM schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 70.000 Kč od Královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové za 2. místo v soutěţi „Čistá obec 2010“ v kategorii obcí nad
5000 obyvatel.
Pro: 17
Proti: 0
Zdrţel se: 0

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Program byl projednán, nyní je otevřena diskuse.

DISKUSE
Mgr. B.Fiala: Úkoly kontrolnímu a finančnímu výboru můţe ukládat pouze zastupitelstvo města. Nelíbí se mi
formulace usnesení z RM ze dne 2.5.2011. Paní Ing. Petrová nám nemůţe ukládat povinnost účastnit se nějaké
kontroly (výtah z RM ze dne 2.5.2011: „RM ukládá vedoucí ekonomického odboru Ing. J.Petrové provést opětovnou kontrolu
majetku města na vybraných odborech IT, ORI a dále druţině ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí za přítomnosti
členů kontrolního výboru“).

Další dotaz mám ohledně mistrovství Evropy v softbale. Budou ţádat o nějaký příspěvek?
p. P.Martinec: Mistrovství Evropy v softbale juniorů se bude konat od 11.7.do 16.7.2011. O finanční příspěvek
jsme zatím nepoţádali. Pošleme analýzu rozpočtu, náš zájem je zviditelnit Kostelec nad Orlicí. – pan P.Martinec
rozsáhle popsal připravované mistrovství Evropy a samotnou situaci zázemí kosteleckého softbalu. Zároveň
srdečně všechny zastupitele a občany pozval.
pí I.Jelínková: Chci se zeptat na záměr obce na pronájem reţijní honitby. Honitba je pronajata do roku 2013.
Ing. J.Bartoš: Tato honitba není pronajata, městské lesy nám ji pouze spravují. Nejsme vázáni ţádnou
smlouvu, která nás zavazuje. Jde pouze o správcovství honitby. Pokud obdrţíme ţádost, musíme se s ní
zabývat, z tohoto důvodu byl vyvěšen záměr na pronájem.
p. Fr.Kinský: Otevřelo se muzeum města na zámku, kam byli pozváni všichni zástupci města a zastupitelé.
Další připomínka je k plakátovacím plochám, které jsou v katastrofálním stavu. Zvyšme příjem od toho, kdo tam
vylepuje. Z pohledu těch, kteří tam inzerují a těch příjemců inzertního sdělení je to nedůstojně vyhlíţející místo.
Jednání ZM bylo ukončeno v pondělí 27. června 2011 ve 23:05hodin.

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

zapsala: Ivana Hrabinová
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USNESENÍ
č. ZM 6/9/2011
ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí konaného
v pondělí 27. června 2011 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí
Zastupitelstvo města
1.

Schvaluje
a) kupní smlouvu na prodej parcely parc.č.2515/7, kat.ú. Kostelec nad
…………………………………., 517 41 Kostelec nad Orlicí v celkové ceně 33.600 Kč.

Orlicí

panu

b) prodej objektu bez čp. na parcele parc.č. 2345/16 včetně parcely parc.č. 2345/16 (zastavěná plocha) o
2
výměře 732 m , objektu bez čp. na parcele parc.č. 2345/54 včetně parcely parc.č. 2345/54 (zastavěná
2
plocha) o výměře 409 m , objektu bez čp. na parcele parc.č. 2345/55 včetně parcely parc.č. 2345/55
2
(zastavěná plocha) o výměře 413 m , objektu bez čp. na parcele parc.č. 2345/56 včetně parcely parc.č.
2
2345/56 (zastavěná plocha) o výměře 416 m , objektu bez čp. na parcele parc.č. 2345/57 včetně parcely
2
parc.č. 2345/57 (zastavěná plocha) o výměře 411 m , to vše v kat. ú. Kostelec nad Orlicí, a to draţbou
nebo e-aukcí po 1.3.2012.
c) prodej objektu na parcele parc.č. 2345/22 včetně parcely parc. č. 2345/22 (zastavěná plocha) o výměře
2
495 m v k. ú. Kostelec nad Orlicí, a to draţbou nebo e-aukcí po 1.3.2012.
d) prodej objektu na parcele parc.č. 2345/58 včetně parcely parc. č. 2345/58 (zastavěná plocha) o výměře
2
416 m v k. ú. Kostelec nad Orlicí, a to draţbou nebo e-aukcí po 1.3.2012.
e) prodej objektu na parcele parc.č. 2345/21 včetně parcely parc.č. 2345/21 (zastavěná plocha) o výměře
2
543 m v kat.ú. Kostelec nad Orlicí, a to draţbou nebo e-aukcí po 1.3.2012.
f)

2

kupní smlouvu na prodej parcely parc.č. 2536/4 (zahrada) o výměře 83 m společnosti ICG-Prague,
2
s.r.o., se sídlem Líšno 3,257 01 Bystřice, IČ: 27256901 za cenu 150Kč/m . Cena celkem 12.450 Kč.
2

g) prodej parcely parc.č. 2345/48 a budovy skladu na parcele parc.č. 2345/48 o výměře 414 m v kat.ú.
Kostelec nad Orlicí panu …………………………………., 517 41 Kostelec nad Orlicí za nabídkovou cenu
1.225.000 Kč.
h) dohodu o splátkách dluhu na nájemném a sluţbách spojených s uţíváním bytu č. 8 v čp. 1044 v ul.
Rudé armády, Kostelec nad Orlicí s paní …………………………………., Kostelec nad Orlicí, kterou se
zavazuje splatit dluh ve výši 81.683 Kč s příslušenstvím v měsíčních splátkách 5.000 Kč.
i)

přijetí účelové dotace ve výši 2.000.000 Kč z programu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové na technickou podporu vybavení pro obce s JPO na pořízení cisternové
automobilové stříkačky.

j)

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na podporu vybavení pro obce s JPO číslo smlouvy RR/2011/012
s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

k) úpravy rozpočtu města na rok 2011:
Úprava rozpočtu č. 1 - Leden
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 8,330 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 8,326 mil. Kč.
Rozpočtovou úpravou se sniţuje schodek rozpočtu o 4,239 tis. Kč.
l)

úpravy rozpočtu města na rok 2011:
Úprava rozpočtu č. 2 – Únor
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 9,919 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 9,888 mil. Kč.
Rozpočtovou úpravou se sniţuje schodek rozpočtu o 31,517 tis. Kč.
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m) úpravy rozpočtu města na rok 2011:
Úprava rozpočtu č. 3 – Březen
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 6,701 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 6,701 mil. Kč.
Rozpočtová úprava nemá vliv na saldo rozpočtu.
n) úpravy rozpočtu města na rok 2011:
Úprava rozpočtu č. 4 – Duben
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 5,650 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 5,547 mil. Kč.
Rozpočtovou úpravou se sniţuje schodek rozpočtu o 102,697 tis. Kč.
o) úpravy rozpočtu města na rok 2011:
Úprava rozpočtu č. 5 - Květen
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 6,551 mil. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 6,551 mil. Kč.
Rozpočtová úprava nemá vliv na saldo rozpočtu.
p) úpravy rozpočtu města na rok 2011:
Úprava rozpočtu č. 6 – Červen
Příjmy rozpočtu města se zvyšují o 808,744 tis. Kč.
Výdaje rozpočtu města se zvyšují o 808,744 tis. Kč.
Rozpočtová úprava nemá vliv na saldo rozpočtu.
q) přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč za účelem financování vydání knihy s názvem „Černá kronika
Posel z Podhoří“ od firmy LANA VAMBERK s.r.o., se sídlem Vamberk, Smetanovo nábřeţí 172.
r)

darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000Kč za účelem financování vydání knihy
s názvem „Černá kronika Posel z Podhoří“ od firmy LANA VAMBERK s.r.o., se sídlem Vamberk,
Smetanovo nábřeţí 172.

s) tři dotační projekty na zateplení a změnu vytápění tří objektů základní školy a MŠ Krupkova. První
dotační projekt bude na MŠ Krupkova, druhý dotační projekt na ZŠ Skála a „vilu“, (tj. budovu současné
druţiny) a třetí dotační projekt na ZŠ Palackého.
t)

přijetí finančního daru ve výši 70.000 Kč od Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové za 2. místo v soutěţi „Čistá obec 2010“ v kategorii obcí nad 5000 obyvatel.

u) darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 70.000 Kč od Královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové za 2. místo v soutěţi „Čistá obec 2010“ v kategorii
obcí nad 5000 obyvatel.

2.

Souhlasí
2

a) s prodejem parcely parc.č. 2536/4 (zahrada) o výměře 83 m v kat.ú. Kostelec nad Orlicí společnosti ICG
2
– Prague, s.r.o. se sídlem Líšno 3, 257 51 Bystřice, IČ: 272 56 901 za cenu 150Kč/m . Cena celkem
12.450 Kč.
b) s celoročním hospodařením města Kostelec nad Orlicí v roce 2010 s výhradami.
c) s rekonstrukcí bistra na Stadionu mládeţe v Kostelci nad Orlicí současně s výstavbou haly na stolní
tenis.

3.

Neschvaluje
a) finanční příspěvek Sdruţení obrany spotřebitelů, o.s. ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města na rok 2011.
b) vyčlenění částky 300.000 Kč z rozpočtu města na rok 2011 na předfinancování Denního aktivizačního
centra.
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Bere na vědomí

4.

a) vyhodnocení „Strategického plánu rozvoje města Kostelec nad Orlicí“ za období březen 2009 – březen
2011 včetně dalšího navrţeného postupu.
b) Zprávu o činnosti Městských lesů Kostelec nad Orlicí, s.r.o. za rok 2010.
c) Zprávu o činnosti SDH Kostelec nad Orlicí za rok 2010.
d) Zprávu o činnosti Rady města Kostelec nad Orlicí za období od 14.2. 2011 do 13.6. 2011.
e) Zprávu o činnosti Technických sluţeb Kostelec nad Orlicí, s. r. o. za rok 2010.
f)

5.

petici občanů Pelclovy ulice.
Doporučuje

a) zabývat se při návrhu rozpočtu města na rok 2012 „Ţádostí o příspěvek na předfinancování Denního
aktivizačního centra“.
6.

Pověřuje
a) pana Petra Černohorského, aby na příští zasedání zastupitelstva města předloţil finanční rozvahu na
navýšení jednoho stráţníka městské policie vč. vybudování pultu centralizované ochrany.

7.

Ukládá
a) RM předloţit na příštím zastupitelstvu města varianty prodeje bytové jednotky č. 1045/2 v ul. Rudé
armády, Kostelec nad Orlicí.
b) ekonomickému odboru povinnost zajistit nápravu svých nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření v termínu nejpozději do 31.12.2011.
c) odboru rozvoje a investic zajistit seznam s návrhem řešení uţívání cizích pozemků v termínu nejpozději
do 31.10.2011.
d) Ing. J.Bartošovi, aby jednal se SÚS Hradec Králové ohledně moţné rekonstrukce povrhu silnice
v Pelcově ulici.

Ing. Jiří Bartoš
starosta města

Dne 27. června 2011, Kostelec nad Orlicí

Ověřovatelé:

Jiří Karlíček

.......................................................

Ing. Tomáš Langr ........................................................

17

