Zápis č. 5/7/2007
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného
v pondělí 28. 5. 2007 ve sdruţeném klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.
Přítomno: 19 zastupitelů, listina přítomných je zaloţena u originálu zápisu
2 zastupitelé byli omluveni

JEDNÁNÍ
zastupitelstva města zahájila v 18:10 hodin starostka města Ing. Ivana Červinková, pozdravila všechny přítomné a
konstatovala, ţe je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelů města a zasedání je tedy schopné usnášení.
Jednání bylo řádně a včas svoláno a jeho konání bylo dostatečným způsobem zveřejněno.
Do pracovního předsednictva byli navrţeni a jednomyslně schváleni:
Ing. Ivana Červinková
Ing. Irena Weisserová
Ing. Mgr. Hynek Martinek, Ph. D.
Ing. Jan Volný

- starostka
- místostarostka
- místostarosta
- tajemník

Pracovní předsednictvo bylo schváleno jednomyslně přítomnými členy zastupitelstva města.
Zapisovatelem byla jmenována Alena Lihaříková, referentka kanceláře tajemníka.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Miroslava Sahulová a Ing. Jiří Bartoš
Do návrhové komise byli jmenováni:
Ing. Luboš Mottl
Ing. Jan Havránek
Mgr. Věra Ţiţková

- předseda
- člen
- člen

Návrhová komise byla schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Program dnešního jednání je následující:
1. Majetkové záleţitosti města ( ekonomicko-majetkový odbor)
a) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – areál bývalých kasáren
b) Dodatek smlouvy o smlouvě budoucí kupní – areál bývalých kasáren
c) Koupě pozemků
d) Odkoupení pozemků.
e) Prodej pozemku
f) Darování pozemků
g) Přijetí daru – pozemků
h) Veřejná zakázka Kanalizace Kostelec n.O. - napojení lokality Skála
i) Výsledek inventarizace majetku města
j) Úprava rozpočtu
2. Ţádost o převod zisku z doplňkové činnosti Základní umělecké školy F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí a
ţádost o převod nevyuţitého příspěvku z roku 2006 do roku 2007 na provoz MŠ Mánesova , MŠ
Krupkova a ZŠ Kostelec nad Orlicí
3. Místní plán protidrogové politiky – Kostelec nad Orlicí 2007-2009
4. Zpráva o činnosti MÚ za rok 2006
5. Zpráva o činnosti RM
6. Různé
a) Petice proti uzavření pracoviště ZŠ – Kostelecká Lhota
b) Zpráva Finančního výboru
Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

1. Majetkové záleţitosti města (ekonomicko-majetkový odbor) - informaci podal Ing. Lepšík
a) Smlouva o smlouvě budoucí kupní – areál bývalých kasáren - (bod usnesení č. 1, písm. a)
Mgr. Jaromír Hloušek, bytem Palackého náměstí 28, Kostelec nad Orlicí poţádal město o uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí kupní na odkoupení objektu garáţí umístěných dle GP 1799-40/2007 na pozemku parc. č.
2345/20 a dále vlastního pozemku parc. č. 2345/20 (zastavěná plocha – jiná stavba) o ploše 169 m2, to vše v areálu
bývalých kasáren ve městě a kat. ú. Kostelec nad Orlicí. RM na svém jednání 23. 4. 2007 uzavření této smlouvy
doporučila.
b) Dodatek smlouvy o smlouvě budoucí kupní – areál bývalých kasáren (bod usnesení č. 1, písm. b)
Pan Miloslav Kaplan, bytem Palackého náměstí 27, Kostelec nad Orlicí má s městem uzavřenou smlouvu o
smlouvě budoucí kupní na tři boxy garáţí včetně pozemku pod těmito garáţemi o výměře 72 m2 (dle původního
GP pozemek parc. č. 2345/61). Novým geometrickým plánem č. 1799-40/2007 byl pozemek 2345/61 sloučen do
pozemku parc. č. 2345/66 o výměře 192 m2, tzn. rozšíření plochy pozemku o 120 m2. Na této rozšířené ploše je
umístěno pět garáţových stání. Výpočtem byla dle znaleckého posudku, který byl v roce 2003 vypracován pro
budoucí prodej pozemků a budov v areálu bývalých kasáren, stanovena cena za pozemek v částce 7,870,63 Kč a
cena za 5 garáţových stání v částce 76.806,86 Kč. RM na svém jednání 23. 4. 2007 uzavření tohoto dodatku
doporučila.
c) Koupě pozemků (bod usnesení č. 1, písm. c)
Město Kostelec nad Orlicí v roce 2004 poţádalo o odprodej pozemků parc. č. 1839/2, 1839/4, 1839/5 a 1839/6
ve městě a k. ú. Kostelec nad Orlicí. Pozemky jsou v majetku Českých drah, a. s. Praha. Tyto pozemky jsou
součástí chodníků v ulici Frošova, které má město Kostelec nad Orlicí ve své správě a údrţbě.
Ţádost města byla vyřízena kladně a tyto pozemky jsou nabízeny k odkoupení za cenu 25.000,-- Kč (144,51
Kč/m2) . RM na svém jednání dne 23. 4. 2007 toto odkoupení doporučila.
d) Odkoupení pozemků (bod usnesení č. 1, písm. d)
EMO poţádal paní Marii Otčenáškovou, bytem Jungmannova 400,Kostelec nad Orlicí o odprodej pozemků parcel.
č. 1272/14 a parc. č. 1272/15, které jsou součástí obsluţné komunikace ke koupališti v Kostelci nad Orlicí. Paní
Otčenášková s odkupem těchto pozemků souhlasí. RM na svém jednání dne 23. 4. 2007 toto odkoupení
doporučila.
e) Prodej pozemku (bod usnesení č. 1, písm. e)
Pan Stanislav Janeček mladší, bytem Tylova 209, Kostelec n/Orl., poţádal město o odprodej části par. č. 2215 v ul.
Kaněrova. Jedná se o travnatou nezpevněnou plochu mezi pozemky, které pan Stanislav Janeček vlastní.
Oddělením pozemku od par. č. 2215 geometrickým plánem vzniklo nové parcel.číslo 2215/2 o výměře 189 m2.
RM na svém jednání 9. 5. 2007 doporučila tento prodej uskutečnit.
f) Darování pozemků (bod usnesení č. 1, písm. f)
Město Kostelec nad Orlicí je majitelem pozemků parc. č. 1320 (ostatní plocha – silnice) a parc. č. 1381 (ostatní
plocha – silnice). Geometrickým plánem č. 1736-30/2006, který nechalo zpracovat město pro narovnání
vlastnických vztahů po rekonstrukci mostu a Frošovy ulice z roku 1996, byly odděleny pozemky parc. č. 1369/4,
1840/13 a 2509/2, které by měly přejít do vlastnictví Královéhradeckého kraje, neboť jsou součástí silnice II/316
na Choceň. RM na svém jednání dne 23. 4. 2007 souhlasila se zveřejněním záměru na darování těchto pozemků a
21. 5. doporučila ZM darování těchto pozemků.
g) Přijetí daru – pozemků (bod usnesení č. 1, písm. g)
Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové je majitelem pozemků parc. č. 526/1 (ostatní
plocha – silnice) a parc. č. 1245/1 (ostatní plocha – silnice). Geometrickým plánem č. 1736-30/2006, který nechalo
zpracovat město pro narovnání vlastnických vztahů po rekonstrukci mostu a Frošovy ulice z roku 1996, byly
odděleny pozemky parc. č. 1320/13, 1320/14, 1320/15, 1320/16, 1320/17, 1320/18, 1320/19, 1381/18, 1381/19,
1381/20, 1381/21, 1381/22, 1381/23, 1381/24, 1381/25, 1381/26, 1381/27, 1381/28, 1381/29, 1381/30, 1381/31,
1381/32, 1381/33, 1381/34, 1381/35, 1381/36 a 1381/37. Tyto pozemky by měly přejít do vlastnictví Města
Kostelec nad Orlicí. RM na svém jednání tento postup ZM doporučila.
h) Veřejná zakázka Kanalizace Kostelec n.O. - napojení lokality Skála (bod usnesení č. 1, písm. h; i)
Rada města na svém jednání dne 9. 5. jmenovala komisi pro posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Kanalizace Kostelec nad Orlicí – napojení lokality Skála“. Ta v souladu s uloţeným úkolem zasedala dne 15. 5.

2007, posoudila předloţené nabídky a vypracovala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. RM na svém jednání
21. 5. 2007 doporučila ZM schválit výsledky hodnocení veřejné zakázky.
Dotazy: ţádné
i) Výsledek inventarizace majetku města – informaci podala Ing. Černohousová (bod usnesení č. 1, písm.l )
viz příloha
Dotazy: ţádné
j) Úprava rozpočtu - informaci podala Ing. Černohousová (bod usnesení č. 1, písm. k)
viz příloha
Dotazy: ţádné
2. Ţádost o převod zisku z doplňkové činnosti Základní umělecké školy F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí a
ţádost o převod nevyuţitého příspěvku z roku 2006 do roku 2007 na provoz MŠ Mánesova , MŠ
Krupkova a ZŠ Kostelec nad Orlicí – informaci podala paní Lenka Faltysová (bod usnesení č. 2)
Ţádost o převod zisku z doplňkové činnosti Základní umělecké školy F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí ve výši
6.494,- Kč do rezervního fondu.
Ţádost o převod nevyuţitého příspěvku z roku 2006 do roku 2007 na provoz:
MŠ Mánesova převod ve výši 148.584,68 Kč, tato částka bude pouţita na postupné dovybavení tříd stolky a
ţidličkami.
MŠ Krupkova převod ve výši 7.587,34 Kč, tato částka bude pouţita na další provoz školy.
ZŠ Kostelec nad Orlicí převod ve výši 1.319.618,64 Kč, tato částka bude pouţita na nákup šatních skříněk a
spolupodílnictví na přístavbě spojovací chodby.
Dotazy: ţádné
3. Místní plán protidrogové politiky – Kostelec nad Orlicí 2007-2009 (bod usnesení č. 1, písm. j)
informaci podala paní Běla Kovaříčková - viz příloha
Dle § 22 odst. 2, písm. b) zákona 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů protidrogový koordinátor
zpracoval MPPP. Tento plán byl konzultován s krajským protidrogovým koordinátorem, se Zdravotním ústavem
v RK, rozeslán metodikům prevence na školách, a dne 16.4.2007 byl projednán v Komisi pro prevenci
kriminality. MPPP je nutno dle výše uvedeného zákona schválit ZM. Na základě doporučení komise pro prevenci
kriminality a RM předkládáme MPPP ZM ke schválení dne 9.5.2007.
Dotazy: ţádné
4. Zpráva o činnosti MÚ za rok 2006 (bod usnesení č. 3, písm. a)
informaci podal Ing. Jan Volný - viz příloha
Dotazy:
Ing. Bartoš – na sekretariát přibyla jedna pracovnice, o které se ve zprávě nemluví, kde je zařazena?
Ing. Volný – zpráva byla za rok 2006. Pracovnice je zařazena v kanceláři tajemníka jako koordinátor národní sítě
zdravých měst na plný úvazek od května 2007.
5. Zpráva o činnosti RM (bod usnesení č. 3, písm. b)
informaci podal Ing. Jan Volný - viz příloha

Dotazy:
Ing. Bartoš – za co je ţaloba na manţele Gáborovi?
Ing. Weisserová – je to ţaloba o penále.
Ing. Bartoš – proč se pronajaly výlepové plochy externí firmě?
Ing. Červinková – smlouva s Technickými sluţbami ţádná nebyla. Firma Interiér Doudleby n. Orl. nabídla
výhodnější cenové podmínky neţ Technické sluţby.
6. Různé
a) Petice proti uzavření pracoviště ZŠ – Kostelecká Lhota (bod usnesení č. 3, písm. c )
informaci podal Mgr. Hynek Martínek – viz příloha
Ing. Červinková – při jednání v červnu by mělo zastupitelstvo města definitivně o tomto problému rozhodnout.
Dotazy: ţádné
b) Zpráva Finančního výboru (bod usnesení č. 3, písm. d)
informaci podala Mgr. Miroslava Sahulová - viz příloha
Návrh doplnit usnesení o bod:
4. Ukládá
a) tajemníkovi městského úřadu zpracovat závazná pravidla pro zápis nově získaného majetku města se
zapracováním připomínek finančního výboru ze dne 16. 5. 2007
b) starostce města zahájit jednání s příslušnými státními orgány na základě předloţené analýzy nákladů na státní
správu.
c) radě města zajistit ocenění stávajícího stavu zařízení kotelen a dle výsledku navrhnout další řešení, prověřit
moţnosti výpovědi smlouvy s firmou Preussag potrubní technika s.r.o. právníkem.
Ing. Volný – závazná pravidla pro pohyb majetku bude nutné nastavit, některé kroky jiţ byly podniknuty
v průběhu inventarizace včetně úkolů pro vedoucí odborů. Pravidla se jiţ rýsují, zpracujeme směrnici.
Dotazy: ţádné
--------------------------------------------------Ing. Červinková – dle ročního plánu práce proběhne 6.6. 2007 výjezdní zasedání zastupitelstva města. Zahájení je
ve 14:30 hodin. Navštívíme ulici Na Lávkách, kde probíhá rekonstrukce, dále se podíváme na softbalové hřiště, do
Koryt (vyčištění rybníka), absolvujeme prohlídku „Starého zámku“ (pracuje se na projektu rekonstrukce tohoto
objektu), dětského hřiště U Váhy, zajdeme i do objektu Technických sluţeb a rovněţ se podíváme na loni
vybudovanou cyklostezku z Kostelce nad Orlicí do Doudleb nad Orlicí. Ţádám vás o návrhy dalších akcí, které
byste měli zájem navštívit.
Ing. Červinková - další informace se týká vývoje záleţitostí, které řešíme v souvislosti s objektem ubytovny
v Rokytnici v Orlických horách. Město se s panem Boţoněm soudilo, prvoinstanční soud ţalobu zamítl. Bylo
podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí. V nedávné době přišel písemný rozsudek z Krajského soudu, který
potvrdil rozhodnutí Okresního soudu. Na základě této situace se rada města 18. 5. 2007 touto záleţitostí zabývala.
K jednání byl přizván JUDr. Tuzar, s kterým jsou připravovány varianty dalšího řešení vzniklého problému.
(bod usnesení č. 3, písm. e)

Paní starostka otevřela diskusi k bodům jednání.
DISKUSE
PaedDr. Dosedla – převáděná finanční částka z roku 2006 do letošního roku u základní školy je velmi vysoká, je to
za úsporu energií?
Ing. Martínek – týká se sloučené základní školy (netýká se školy v Kostelecké Lhotě). Je to částka ušetřená za 2 aţ
3 roky (např. energie, další činnosti prováděné školou). Peníze budou vyuţity produktivněji např. na dovybavení
šaten a tříd, zakoupení počítačů. Vybavení jedné třídy s odpovídajícími hygienickými lavicemi je cca 80 tis. Kč. O
statisícové částky se jedná při výměně linolea ve třídách. Tímto chráníme rozpočet obce, snaţíme se ušetřit a
vynaloţit finance účelněji.
Ing. Bartoš – jak to vypadá s prodejem bytů v ulici Rudé armády
Ing. Červinková – je zde problém s nástavbami, na které kdysi byla poskytnuta dotace, právní zástupce intenzivně
jedná s poskytovatelem dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj). Problém je s právním nástupcem Okresního
úřadu. Po vyřešení těchto problémů budou uzavírány smlouvy s kupujícími.
p. Martinec (Klackaři) – 15. 6. 2007 pořádáme pro zdravotně postiţené občany z hradeckého a pardubického
regionu 2. ročník akce „Sportovní den bez hranic“. Loni se této akce zúčastnilo cca 390 osob v omezených
prostorách hřiště v rekonstrukci. Letos byla uzávěrka přihlášek 10. května 2007, přihlášených je 180 občanů, 60
osob jako doprovod a 60 pořadatelů. Tímto Vás chci na tuto akci pozvat a poţádat Vás o finanční příspěvek, o
který poţádám i písemně. Jedná se o částku 10 tis. Kč jako příspěvek na Sportovní den bez hranic a uhrazení 4,5
tis. nájemného. Akce bude probíhat v celém areálu hřiště. Poslední drobné stavební úpravy by měly být
odstraněny v nejbliţší době.
Ing. Červinková – prosím o předloţení písemného podkladu o uvedené akci do jednání rady města, která bude
zasedat 4. června 2007. Při výjezdním zasedání navštívíme softbalové hřiště a uvidíme, co se zde změnilo a co se
zde buduje. Poděkování patří skupině lidí, která se kolem tohoto sportovního hřiště pohybuje a odvádí obrovský
kus práce nejen ve vztahu k dětem, ale i k majetku, který má svěřen do péče.
Protoţe nebylo dalších připomínek, předseda návrhové komise Ing. Luboš Mottl přednesl návrh na usnesení s tím,
aby se o něm hlasovalo jako o celku:
Pro : 19
Proti:
Zdrţel se:
Paní starostka poděkovala za účast a jednání ukončila v 19:30 hodin.

Ing. Ivana Červinková
starostka města

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí
konaného ve pondělí 28. května 2007 v SK Rabštejn Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
1. schvaluje
a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Mgr. Jaromírem Hlouškem, bytem Palackého náměstí 28, Kostelec
nad Orlicí na odkoupení části objektu garáţí umístěné dle GP 1799-40/2007 na pozemku parc. č. 2345/20 za cenu 117.368,32
Kč a dále vlastního pozemku parc. č. 2345/20 (zastavěná plocha – jiná stavba) o ploše 169 m2 za cenu 11.084,48 Kč, cena
celkem 128.452,80 Kč, to vše v areálu bývalých kasáren ve městě a kat. ú. Kostelec nad Orlicí. Roční splátka bude činit
25.690,50 Kč.
b) uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Miloslavem Kaplanem, bytem Palackého náměstí 27,
Kostelec nad Orlicí na odkoupení části objektu garáţí umístěné dle GP 1799-40/2007 na pozemku parc. č. 2345/66 za cenu
76.806,86 Kč a dále části vlastního pozemku parc. č. 2345/66 (zastavěná plocha – jiná stavba) o ploše 120 m2 za cenu
7.870,63 Kč, cena celkem 84.677,49 Kč, to vše v areálu bývalých kasáren ve městě a kat. ú. Kostelec nad Orlicí. Roční
splátka za toto rozšíření budoucích odkupovaných nemovitostí bude činit 16.935,50 Kč.
c) odkoupení pozemků parc. č. 1839/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 20 m2, parc. č. 1839/4 (ostatní plocha – jiná
plocha) o výměře 96 m2, parc. č. 1839/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 47 m2 a parc. č. 1839/6 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) o výměře 10 m2, které se nacházejí v ulici Frošova ve městě a k. ú. Kostelec nad Orlicí, za cenu
25.000,-- Kč, tj. 144,51 Kč/m2. Prodávající organizací jsou České dráhy, a. s., Nábřeţí Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha
1.
d) odkoupení pozemků parc. č. 1272/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 633 m2 a parc. č. 1272/15 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) o výměře 555 m2 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí od paní Marie Otčenáškové, bytem
Jungmannova 400, 517 41 Kostelec nad Orlicí za cenu 50,-- Kč/m2, cena celkem 59.400,-- Kč. Oba pozemky jsou součástí
stávající obsluţné komunikace ke koupališti a k hotelu U Splavu.
e) prodej pozemku par. č. 2215/2 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 189 m2 v ulici Kaněrova v kat. ú. Kostelec nad
Orlicí p. Stanislavu Janečkovi, bytem Tylova 209, Kostelec nad Orlicí. Záměr města prodat uvedenou nemovitost byl
zveřejněn na úřední desce od
9. 2. do 26. 2. 2007. Pozemek bude vyuţíván společně s okolními pozemky, které má
kupující ve svém vlastnictví. Cena je stanovena na 200,- Kč/m2 - cena celkem 37.800,- Kč.
f) darování pozemků parc. č. 1369/4 (ostatní plocha – silnice) o výměře 6 m2, parc. č. 1840/13 (ostatní plocha – ostatní
komunikace)
o výměře 10 m2 a parc. č. 2509/2 (ostatní plocha – silnice) o výměře 7 m2 v majetku města Kostelec nad
Orlicí, to vše v ulici Frošova ve městě a katastrálním území Kostelec nad Orlicí budoucímu vlastníkovi Královéhradeckému
kraji, se sídlem Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové. Tyto pozemky tvoří silnici II. třídy, která má být ze zákona ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje. Záměr města darovat uvedené nemovitosti byl na úřední desce zveřejněn od 30. 4. 2007
do 15. 5. 2007
g) uzavření smlouvy na darování pozemků parc. č. 1320/13 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 126 m2, parc. č.
1320/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 33 m2, parc. č. 1320/15 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 23
m2, parc. č. 1320/16 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 22 m2, parc. č. 1320/17 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 8 m2, parc. č. 1320/18 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 8 m2, parc. č. 1320/19 (ostatní plocha –
zeleň) o výměře 4 m2, parc. č. 1381/18 (ostatní plocha – zeleň) o výměře
439 m2, parc. č. 1381/19 (ostatní plocha –
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ostatní komunikace) o výměře 221 m , parc. č. 1381/20 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 136 m2, parc. č. 1381/21 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) o výměře 112 m2, parc. č. 1381/22 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 96 m2, parc. č. 1381/23
(ostatní plocha – zeleň) o výměře 94 m2, parc. č. 1381/24 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 84 m2, parc. č.
1381/25 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 76 m2, parc. č. 1381/26 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 71 m2,
parc. č. 1381/27 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 67 m2, parc. č. 1381/28 (ostatní plocha – zeleň) o výměře
58 m2, parc. č. 1381/29 (ostatní plocha – zeleň) o výměře
54 m2, parc. č. 1381/30 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
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o výměře 47 m , parc. č. 1381/31 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 41 m2, parc. č. 1381/32 (ostatní plocha –
zeleň) o výměře 41 m2, parc. č. 1381/33 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 39 m2, parc. č. 1381/34 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) o výměře 31 m2, parc. č. 1381/35 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 13 m2, parc. č. 1381/36 (ostatní plocha –
jiná plocha) o výměře 12 m2 a parc. č. 1381/37 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 3 m2, to vše v majetku
Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové s budoucím vlastníkem Městem Kostelec nad Orlicí. Jedná
se o pozemky v ulici Frošova ve městě a k.ú. Kostelec nad Orlicí, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1736-30/2006,
který řeší narovnání vlastnických vztahů po rekonstrukci mostu a Frošovy ulice z roku 1996.
h) výsledky hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kanalizace Kostelec nad Orlicí – napojení lokality Skála“ dle
stanoveného pořadí: 1. VCES a. s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9;
2. KVIS Pardubice a .s., K Vápence 2745, 530 02

Pardubice; 3. Stavoka Kosice a. s. , Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou; 4. VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné nad
Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 64 Jablonné nad Orlicí; 5. Profistav s. r. o., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl.
i) uzavření smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, s vybraným
zájemcem – firmou VCES a. s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 za nabídnutou cenu 14 768 862,-- Kč s DPH 19%. Součástí
smlouvy musí být text, který umoţní objednateli odstoupit od smlouvy v případě, ţe nebude na tuto akci poskytnuta státní
dotace.
j) Místní plán protidrogové politiky Kosteleckého regionu 2007-2009
k) úpravu rozpočtu: navýšení o 28 423,22 tis. Kč v příjmové stránce a 28 423,22 tis. Kč ve výdajové stránce s tím, ţe saldo
úprav rozpočtu se nezmění
l) provedenou inventarizaci majetku a závazků za rok 2006
2. souhlasí
S ţádostmi o převedení zisku z doplňkové činnosti ZUŠ F.I.Tůmy a převod příspěvků na provoz škol a školských zařízení
z roku 2006 do roku 2007
3. bere na vědomí
a) zprávu o činnosti MÚ za rok 2006 přednesenou tajemníkem MěÚ Ing. Janem Volným
b) zprávu o činnosti RM přednesenou tajemníkem MěÚ Ing. Janem Volným
c) informace k petici proti ukončení pravidelné výuky na pracovišti ZŠ – Kostelecká Lhota přednesené ředitelem školy Ing.
Mgr. Hynkem Martínkem, PhD.
d) zprávu finančního výboru přednesenou Mgr. Miroslavou Sahulovou
e) informaci o vývoji situace v záleţitosti ubytovny v Rokytnici v Orlických horách
4. Ukládá
a) tajemníkovi městského úřadu zpracovat závazná pravidla pro zápis nově získaného majetku města se zapracováním
připomínek finančního výboru ze dne 16. 5. 2007
b) starostce města zahájit jednání s příslušnými státními orgány na základě předloţené analýzy nákladů na státní správu
c) radě města zajistit ocenění stávajícího stavu zařízení kotelen a dle výsledku navrhnout další řešení, prověřit moţnosti
výpovědi smlouvy s firmou Preussag potrubní technika s.r.o. právníkem.
Pro: 19
Proti: Zdrţel se: Kostelec nad Orlicí 28.5. 2007

Ing. Ivana Červinková
starostka města

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

...........................................................
Zapsala: Alena Lihaříková, referentka kanceláře tajemníka
V Kostelci nad Orlicí 2. 5. 2007

