Zápis č. 1/2006
ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného
v pondělí 4.1. 2006 v v zasedací místnosti Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí
Přítomno:
Omluveni:

19 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu
pí Jiřina Furdová, p. Karel Weisser,

JEDNÁNÍ
zastupitelstva města zahájila v 17:36 hodin starostka města Ing. Ivana Červinková, pozdravila všechny
přítomné a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města a zasedání je
tedy schopné usnášení. Jednání bylo řádně a včas svoláno a jeho konání bylo dostatečným způsobem
zveřejněno.
Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni:
Ing. Ivana Červinková
Ing. Jiří Bartoš
Ing. Jaroslav Kovaříček
Ing. Jaroslava Blažková

-

starostka
místostarosta
místostarosta
tajemnice

Pracovní předsednictvo bylo schváleno všemi přítomnými členy Zastupitelstva města.
Zapisovatelem byl jmenován Mgr.Zdeněk Douda, vedoucí správního a organizačního odboru.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Ing.Jiřího Svátka a pí Evu Hejhalovou.
Do návrhové komise byli jmenováni:
p. Rudolf Kameník
pí Blanka Miklová
p. Jiří Karlíček

- předseda
- člen
- člen

Návrhová komise byla schválena 18 přítomnými členy zastupitelstva, zdržel se 1.
Program jednání:

1) Záměr rekonstrukce budovy č.25 v areálu bývalých kasáren
Program jednání byl bez připomínek jednomyslně schválen všemi členy zastupitelstva.

1) Záměr rekonstrukce budovy č.25 v areálu bývalých kasáren
O záměru informoval zastupitele ing. Karel Lepšík, vedoucí odboru správy majetku města.
Městu Kostelec nad Orlicí se nabízí možnost za pomoci dotace ze SFRB vystavět dalších 22 bytů pro
příjmově vymezené osoby (tj. ze stejného programu jako u výstavy 19 b.j. a 13 b.j. v bývalých
kasárnách). K tomuto záměru byl vytipován objekt č. 25 v areálu bývalých kasáren. Na zasedání rady
města dne 19. 12. 2005 byl tento záměr představen firmou SELLA s. r. o. Ústí nad Orlicí (viz
přiložené podklady). Záměr počítá s tím, že část nákladů by byla kryta státní dotací (22 x 550.000,-Kč), další část by byla kryta úvěrem města, který by byl nastaven tak, že by jeho úhradu včetně úroků
zajišťovalo vybrané nájemné z 22 bytů. Jednalo by se tedy o samofinancovatelný projekt s délkou
splatnosti úvěru 20 let. Na základě předloženého záměru rada města rozhodla svolat kvůli této
případné investici mimořádné zastupitelstvo, které by mělo rozhodnout o uskutečnění této investiční
akce.
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí
konaného v pondělí 4. ledna 2006 v zasedací místnosti Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

1. nesouhlasí
s realizací akce výstavba 22 bytů v objektu č. 25 v areálu bývalých kasáren v Kostelci nad Orlicí v
letech 2006 - 2007

starostka města
Ing. Ivana Červinková

Ověřovatelé:

pí Eva Hejhalová

p. Jiří Svátek

Zapsal: Mgr. Zdeněk Douda – vedoucí správního organizačního odboru
V Kostelci nad Orlicí 4. 1. 2006
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