Zápis č. 4/2005
ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného
v pondělí 23.5. 2005 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.
Přítomno:
Omluveni:

18 členů zastupitelstva města, listina přítomných je založena u originálu zápisu
(další 1 člen se dostavil v průběhu jednání)
2 členové

JEDNÁNÍ
zastupitelstva města zahájila v 18.03 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.
Starostka města informovala přítomné o vyhlášení sbírky na obnovu pomníku Františka Seykory
v městském parku a o aktuální možnosti využít pokladničku v přísálí SK Rabštejn a přispět. Sbírka
potrvá do 30. dubna 2007.

Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni:
Ing. Ivana Červinková
Ing. Jiří Bartoš
Ing. Jaroslav Kovaříček
Ing. Jaroslava Blažková

- starostka města
- místostarosta města
- místostarosta města
- tajemnice MÚ

Pracovní předsednictvo bylo schváleno všemi přítomnými členy ZM.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Ivona Jasníková, asistentka kanceláře tajemnice.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: pí Eva Hejhalová., p. Jan Dedek
Do návrhové komise byli jmenováni:
Ing. Luboš Mottl
Mgr. Jarmila Kánská
Rudolf Kameník

- předseda
- členka
- člen

Návrhová komise byla schválena 16 přítomnými členy zastupitelstva, 2 se zdrželi hlasování.
Program:
1) Výsledek inventarizace majetku Města (Černohousová)
2) Převod kompetencí v rozpočtových úpravách na RM (Svátek)
3) Majetkové záležitosti Města - 10 podbodů (Lepšík)
4) Obecně závazná vyhláška Města (Černohousová)
5) Zpráva kontrolního výboru (Blažková)
6) Zpráva o stavu požární ochrany ve městě a činnosti jednotek SDH (Vodička)
7) Zpráva o činnosti Regionálního turistického informačního centra, o.p.s.
(Klimešová)
8) Zpráva o činnosti Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
(Havránek)
9) Zpráva o činnosti Rady města (Blažková)
10) Různé
a) čestné občanství Města Kostelec nad Orlicí (Červinková)
b) petice občanů Malých Svatoňovic (Bartoš)
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c) záměr výstavby bytového domu v Jungmanově ulici (Červinková)
d) záměr výstavby víceúčelové vodní nádrže (Červinková)
e) závěrečný účet DSO Orlice (Červinková)
Program jednání byl bez připomínek jednomyslně schválen 18 členy zastupitelstva.

1) Výsledek inventarizace majetku (usnesení bod č. 1a)
S výsledkem inventarizace majetku města seznámila přítomné Ing. Černohousová.
(viz příloha)
Dotazy:

p. Šašek - Malá vodní elektrárna je v majetku města?
Ing. Lepšík – ne, jen vnitřní vybavení

2) Převod kompetencí v rozpočtových úpravách na RM (usnesení bod č. 3)
S materiálem o převodu kompetencí v rozpočtových úpravách seznámil přítomné Ing. Svátek.
Finanční situace města vyžaduje operativně řešit změny v rozpočtu. Navrhujeme, aby RM měla
možnost rozhodovat o rozpočtové úpravě ve výši do 500 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu.
Dotazy:
Ing. Stehlík – Částka do 500 tis. Kč se mi zdá vysoká. Jde především o to, aby ZM bylo alespoň o
provedené rozpočtové úpravě informováno.
Ing. Svátek – v usnesení doplníme větu, že o provedených rozpočtových úpravách bude ZM
informováno vždy na následujícím jednání zastupitelstva

3) Majetkové záležitosti Města
O majetkových záležitostech informoval vedoucí odboru správy majetku města ing. Lepšík.
a) Prodej pozemku par. č 2296/3 (usnesení bod č. 1b)

Město Kostelec nad Orlicí je mimo jiné vlastníkem pozemku parc. č. 2296/3 (ostatní plochy –
manipulační plocha). Jedná se o pozemek, který je součástí skladovací plochy firmy Cihelna
Kinský s. r. o. Kostelec nad Orlicí a která leží naproti výrobnímu závodu za silnicí na Tutleky.
Tato firma požádala o odkoupení tohoto pozemku.
b) Prodej pozemku parc. č. 3424/1 (usnesení bod č. 1c)

Město Kostelec nad Orlicí je mimo jiné vlastníkem pozemku parc. č. 3424/1 (zahrada). Jedná
se o pozemek, který se nachází při cestě na Zdelov a je zaplocen do zahrady parc. č. 2614/1,
jejímž majitelem je p. Pačes z Pardubic. Ten požádal o odkoupení městského pozemku.
c) Prodej pozemku (usnesení bod č. 1d)
RM na svých jednáních 21.2.2005 a 16.5.2005 doporučila prodej části parc.č. 1315/1 (ostatní plocha,
jiná plocha) o výměře cca 120 m2 v kat. ú. Kostelec nad Orlicí spoluvlastníkům domu čp. 179 v ul. Za
Drahou v zastoupení Ing. Josefa Stehlíka, bytem tamtéž. Jedná se pozemek zastavěný dřevníky a
přístřešky pro palivo.
d) Prodej pozemku (usnesení bod č. 1e)
RM na svých jednáních 4.5 2005 a 16.5.2005 doporučila prodej části pozemku par. č. 4179 (ostatní
plocha) o výměře cca 100 m2 panu Martinu Křížkovi, majiteli pekárny čp. 615 v Erbenově ul. Jedná se
o zpevněnou plochu ze zámkové betonové dlažby. Na části tohoto pozemku bude žadatel po zakoupení
realizovat přístřeší pro expedici zboží.
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e) Prodej pozemku (usnesení bod č. 1f)
RM na svých jednáních dne 4.5. 2005 a 16.5.2005 doporučila prodej pozemku par. č. 4128/5 (lesní
pozemek) o výměře 125 m2 manželům Pavlovi a Petře Anderlovým, bytem Ve Štědré 807, Kostelec
nad Orlicí
f) Schválení minimální prodejní ceny pozemku (usnesení bod č. 1g)
Rada města na svém jednání 2. 5. 2005 souhlasila se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc. č.
683/2 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 296 m2 Jedná se o pozemek, který sousedí
s pozemkem parc. č. 683/1 (bývalou školní zahradou) v ulici Jungmannova. Pro pozemek parc. č. 683/1
byla Zastupitelstvem města dne 23. 8. 2004 schválena minimální prodejní cena za 1 m2 v částce 800,-Kč. Rada města na svém jednání 16. 5. 2005 doporučila ZM schválit minimální prodejní cenu i u
pozemku 683/2 a to rovněž v částce 800,-- Kč/m2.
g) Schválení prodeje bytu obálkovou metodou nejvyšší nabídce (usnesení bod č. 1h)
Město Kostelec nad Orlicí je mimo jiné vlastníkem bytového domu č. p. 1107 a 1108 v ulici Rudé
armády. Tento bytový dům je v současné době v prodeji a v č. p. 1108 bude k 1. 6. 2005 volný byt, na
který nebude nájemní smlouva a je ho možné prodat za tržní cenu. RM na svém jednání dne 18. 4. 2005
schválila vyvěšení záměru na prodej tohoto bytu a dne 16. 5. doporučila schválit podmínky prodeje.
h) Směna pozemků s p. Kinským (usnesení bod č. 1ch)
Na základě jednání s panem Františkem Kinským byla dohodnuta rozsáhlá směna pozemků mezi ním a
Městem Kostelec nad Orlicí. Město získá potřebné pozemky na koupališti a v intravilánu města, p.
František Kinský získá pozemky v cihelně a část pole sousedícího s jeho polnostmi. Obě strany se
dohodly, že směna proběhne bez finančních a pozemkových náhrad. RM na svých jednáních dne 18. 4.
2005 schválila vyvěšení záměru na směnu těchto pozemků a dne 16. 5. doporučila schválit uzavření této
směnné smlouvy.
ch)Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (usnesení bod č. 2)
Město Kostelec nad Orlicí je mimo jiné vlastníkem pozemků parc. č. 683/1 (zahrada) a parc. č. 683/2
(ostatní plocha – manipulační plocha). Jedná se o pozemek bývalé školní zahrady v ulici Jungmannova
a plochy k ní přiléhající. O koupi těchto pozemků z důvodu uvažované výstavby bytového, resp.
bytových domů projevila zájem firma ZaŠ REAL, s.r.o. Kostelec nad Orlicí. Protože se jedná o
komplikované území, kde je navržena zástavba stávající proluky a projednání takového záměru bývá
složité, požádala firma o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
i) Uzavření kupní smlouvy (usnesení bod č. i)
Město Kostelec nad Orlicí v rámci výstavby 25 b. j. vybudovalo ze svých prostředků STL plynovod
v délce 40,5 m a plynovodní přípojku v délce 10,6 m pro bytový dům v ulici K Tabulkám. Celkové
náklady včetně DPH činily 95.131,-- Kč. Po dlouhých jednáních se podařilo s Východočeskou
plynárenskou, a. s. Hradec Králové dohodnout odkoupení této přípojky v částce 63.000,-- Kč, čímž
dojde k úspoře investic ze strany města. Tuto kupní smlouvu musí schválit zastupitelstvo města. RM na
svém jednání 16. 5. 2005 doporučila uzavření této kupní smlouvy.
Dotazy: žádné

4) Obecně závazná vyhláška Města č. 2 , kterou se mění vyhláška č. 10/2003 o
místních poplatcích (usnesení bod č. 1j)
O změnách ve vyhlášce města seznámila přítomné Ing. Černohousová.
(viz příloha)
Dotazy:
Ing. Stehlík: Zdají se mi podivné skokové nárůsty v cenách mezi jednotlivými časovými obdobími
(týden, měsíc atd.). Nebudou těchto rozdílů využívat občané a o některé záležitosti žádat třeba 11x za
rok, protože se jim vyplatí zaplatit 11x měsíční poplatek.
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Ing. Černohousová : Nebude to možné, protože všemu předchází správní řízení – vyměření výše
poplatku na požadovaný časový úsek a v případě opakování by narůstaly občanům výdaje na správní
poplatky.
Ing. Stehlík: Předpokládá se, že změny ve vyměřování poplatků budou mít vliv na rozpočet?
Ing. Černohousová: Ne, ty poplatky byly pro občany vysoké, takže nebyl zájem o pronájem veřejného
prostranství a instalaci předzahrádek, reklamních poutačů apod. Na výši rozpočtu to zásadní vliv tedy
mít nebude.

5) Zpráva kontrolního výboru (usnesení bod č. 4 a)
Se zprávou kontrolního výboru seznámila přítomné Ing. Blažkové.
(viz příloha)
Dotazy: žádné

6) Zpráva o stavu požární ochrany ve městě a činnosti jednotek SDH (usnesení
bod č. 4b)
Se zprávou o stavu požárního ochrany ve městě a činnosti jednotek SDH seznámil přítomné pan Jan
Vodička ml.
(viz příloha)
Dotazy: žádné

7) Zpráva o činnosti Regionálního turistického informačního centra, o.p.s.
(usnesení bod č. 4c)
Se zprávou o činnosti RTIC seznámila přítomné paní Šárka Klimešová
(viz příloha)
Dotazy: žádné

8) Zpráva o činnosti Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. (usnesení
bod č. 4d)
Se zprávou o činnosti Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r. o. seznámil přítomné Ing. Jan
Havránek
(viz příloha)
Návrhy:
p. Flídr: Měli bychom poděkovat panu Ing. Havránkovi za jeho dobrou práci. Dle mého názoru je to
člověk na svém místě.

9) Zpráva o činnosti RM (usnesení bod č. 4e)
Se zprávou o činnosti RM seznámila přítomné Ing. Jaroslava Blažková.
(viz příloha)
Dotazy: žádné

10) Různé
a) čestné občanství Města Kostelec nad Orlicí (usnesení bod č. 5) – Ing. Červinková
RM doporučila udělení čestného občanství Města Kostelec nad Orlicí panu Josefu Kinskému za jeho
zásluhy o zvelebení města a jeho památek.
Dotazy: žádné
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b) petice občanů Malých Svatoňovic (usnesení bod č. 4 f) – Ing. Bartoš
Město Kostelec nad Orlicí obdrželo petici občanů obce Malé Svatoňovice, kterou vyjadřují svůj zásadní
nesouhlas s postupem Města Kostelec nad Orlicí ve věci vystěhování romských rodin do jiných obcí.
Jedná se o 4 romské rodiny, které učinily dohodu se soukromým subjektem o ubytování v obci Malé
Svatoňovice.Navrhujeme vzít na vědomí.
Dotazy: žádné
c) záměr výstavby bytového domu v Jungmannově ulici (usnesení bod č. 4g) – Ing. Červinková
Lokalita je určena pro bytovou zástavbu. Pozemek je v lukrativní části města. Záměrem obce je, aby
byla ve městě širší nabídka bytů v různé kvalitě. O tuto lokalitu projevil zájem investor. Vše je ve stadiu
příprav. Lokalita by měla být zastavěna 2-3 objekty maximálně třípodlažními,celkově do 30 bytů.
Plocha by byla zastavěna pouze z jedné třetiny, další třetinu by zabírala plocha pro parkování a poslední
by byla vyčleněna pro zeleň.
Dotaz:
Ing. Kovaříček: Bydlím v této lokalitě, byl jsem účastníkem jednání v roce 2002, kdy se jednalo o
zastavění území bytovým domem o 58 b.j. Nevím, zdali je dobré již dnes uzavírat smlouvu o smlouvě
budoucí, když nemáme jistotu, že budeme moci vstupovat do projektu a mít vliv na to, co tam bude stát.
Ing. Červinková: Chtěla bych říci, že vzhledem k náročnosti investice je pochopitelné, že bude nutné na
realizaci stavby získat a čerpat bankovní úvěr. Proto je pro investora je důležité, aby měl jistotu, že
v okamžiku, kdy bude připraven stavbu zrealizovat, nebude pozemek prodán někomu jinému.
d) záměr výstavby víceúčelové vodní nádrže – Ing. Červinková
Dnes by se zastupitelstvo mělo vyjádřit, zdali zmíněný projekt podporuje nebo nepodporuje.
Nebudeme rozhodovat o tom, zda-li bude tato stavba realizována, ale jestli bychom ji na území města
chtěli. Zástupci státní správy, přizvaní na toto jednání, se budou v územním řízení vyjadřovat zda-li
tato stavba splňuje všechny požadavky a zda-li ji bude možno realizovat (odbor stavební, odbor
životního prostředí).
Dotazy:
Pí Hejhalová – Chtěla bych, aby hlasování o tomto bodu proběhlo jmenovitě. Když poslanci s něčím
nesouhlasí, opouštějí sněmovnu, já tedy též odcházím.
19.20 Pí Hejhalová opustila jednání zastupitelstva
Ing. Lepšík – Pusťme to do územního řízení, v rámci kterého lze prověřit realizovatelnost projektu.
Ing. Záliš – Z hlediska ochrany přírody máme na věc jasný názor, nemusí to však být názor
zastupitelstva. V této chvíli stojí rozhodnutí na tom, jak orgány státní správy zmíněný problém posoudí,
zda je to v souladu s územním plánem či s ochranou přírody
Ing. Stehlík – Chci se zeptat, zdali je možno změnit text usnesení?
Ing. Červinková – Znění tohoto usnesení bylo konzultováno se stavebním úřadem, odpovídá našim
potřebám a tomu, o čem budeme v tuto chvíli rozhodovat
Ing. Stehlík – Za těchto podmínek ruku nezvednu, pokud bude nutná změna územního plánu nebudu
s tím souhlasit.
Ing. Červinková – Dobře, pokusíme se text upravit.
Ing. Stehlík – Je nutné, aby to bylo tak naformulováno, aby nemuselo dojít k žádné změně územního
plánu. Kde máme tu jistotu, že pokud s tím nyní vyjádříme souhlas, že v průběhu řízení nedojde ke
změnám, které bychom nechtěli.
Ing. Červinková – Pokud by v rámci územního řízení došlo k tomu, že by se pozemek prodával, bude
ve smlouvě stanoveno mnoho dalších podmínek, které by upravovaly vztahy vlastníka.
p. Šašek – Tento projekt byl již několikrát smeten ze stolu, následuji kolegyni Hejhalovou.
19.30 p. Šašek opustil jednání zastupitelstva
Ing. Kovaříček – Zde jde opravdu pouze o souhlas s umístěním stavby
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e) závěrečný účet DSO Orlice (usnesení bod č. 4 h)
Se zněním závěrečného účtu DSO Orlice seznámila přítomné Ing. Červinková
(viz příloha)
Dotazy: žádné
f) Delegování Ing. Lepšíka (usnesení bod č. 6) – Ing. Bartoš
Dne 27. května 2005 bude zasedat řádná valná hromada AQUA SERVIS, a.s. Tohoto jednání se
nemůže nikdo ze statutárních zástupců zúčastnit (účast na Sněmu SMO ČR, oddávání), proto je nutné
pouze pro tuto příležitost jmenovat jiného zástupce Města Kostelec nad Orlicí.
Dotazy: žádné
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí konaného dne 23. 5. 2005
v sále SK Rabštejn
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

1. schvaluje
a) provedenou inventarizaci majetku města za rok 2004
b) prodej pozemku parc. č. 2296/3 (ostatní plochy – manipulační plocha) o výměře 718 m2
v kat. ú. Kostelec nad Orlicí firmě Cihelna Kinský, spol. s r. o., Hálkova 1359, 517 41
Kostelec nad Orlicí za cenu 100,-- Kč/m2, cena celkem 71.800,-- Kč. Pozemek bude
využíván jako skladovací plocha firmy. Záměr města prodat uvedenou nemovitost byl na
úřední desce zveřejněn od 6. 4. do 21. 4. 2005.
c) prodej pozemku parc. č. 3424/1 (zahrada) o výměře 440 m2 v kat. ú. Kostelec nad
Orlicí panu Zdeňku Pačesovi, bytem Lonkova 467, 530 09 Pardubice – Polabiny za cenu
50,-- Kč/m2, cena celkem 22.000,-- Kč. Pozemek bude využíván jako rozšíření zahrady
kupujícího. Záměr města prodat uvedenou nemovitost byl na úřední desce zveřejněn od
6. 4. do 21. 4. 2005
d) prodej pozemku par. č. 1315/6 (ostatní plocha - jiná plocha ) o výměře 181 m2 a to z 1/3
manželům Ing. Josefu a Jarmile Stehlíkovým, bytem Za Dráhou 179, Kostelec na Orlicí, z
1/3 paní Anežce Procházkové, bytem Za Dráhou 179, Kostelec nad Orlicí a z 1/3 panu Janu
Pavlíkovi, bytem Baarova 9, č. p. 1377, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové. Záměr
města prodat uvedenou nemovitost byl na úřední desce zveřejněn od 23. 2. do 10. 3. 2005.
Cena za 1 m2 pozemku činí 50,-- Kč. Cena celkem 9.050,-- Kč. Pozemek bude využíván pro
uskladňování paliva pro obytný dům č. p. 179.
e) prodej pozemku par. č. 4179/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 109 m2
v kat. ú. Kostelec n/Orl. panu Martinovi Křížkovi, bytem U Váhy 1190, Kostelec n/Orl.
Záměr města prodat uvedenou nemovitost byl na úřední desce zveřejněn od 4. 5. do 19. 5.
2005. Cena za 1 m2 činí 350 ,-- Kč, cena celkem 38.150,--Kč. Pozemek bude využíván na
příjezdovou komunikaci a výstavbu přístřeší pro novou expedici zboží. Pozemek přiléhá
k objektu pekárny čp. 615 v Erbenově ul.
f) prodej pozemku par. č. 4128/5 (lesní pozemek) o výměře 125 m2 v kat. ú. Kostelec n/Orl.
manželům Pavlovi a Petře Anderlovým, bytem Ve Štědré 807, Kostelec n/Orl. Záměr města
prodat uvedenou nemovitost byl na úřední desce zveřejněn od 4. 5. do 19. 5. 2005. Cena za 1
m2 činí 20 ,--Kč. Cena celkem 2.500,--Kč. Pozemek bude využíván pro pěstitelství a
chovatelství. Parcela se nachází v severovýchodní části katastru města.
g) minimální prodejní cenu pozemku parc. č. 683/2 v částce 800,-- Kč/m2
h) prodej bytové jednotky č. 1108/8 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6361/97713
vzhledem k celku na společných částech budovy č. p. 1107 a 1108 a na stavebních parcelách
parc. č. 806/1 a 807/1, to vše v obci a v k. ú. Kostelec nad Orlicí, obálkovou metodou a to
nejvyšší cenové nabídce s tím, že upřednostněny budou nabídky s jednorázovou úhradou celé
nabízené kupní ceny. Minimální prodejní cena se stanovuje na 280.000,-- Kč
ch) uzavření směnné smlouvy na pozemky
parc. č. 529/11 (orná půda) o výměře 81 m2 ,
2
529/46 (orná půda) o výměře 895 m , 2270/53 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 116
m2, 2270/54 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 41 m2, 2270/55 (ostatní plocha –
manipulační plocha) o výměře 49 m2, 2270/56 (ostatní plocha – manipulační plocha) o
výměře 55m2, 2270/58 (zastavěná plocha a nádvoří – technické vybavení) o výměře 68 m2,
2270/59 (zastavěná plocha a nádvoří – technické vybavení) o výměře 67 m2, 2308/14 (orná
půda) o výměře 120 m2 a 2350/5 (orná půda) o výměře 6550 m2 v majetku Města Kostelec
nad Orlicí a pozemky parc. č. 714 (zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr) o výměře
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747 m2, 722/8 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 348 m2, 2338/29 (zahrada)
o výměře 125 m2, 2443/3 (ostatní plocha – sportovní a rekreační plocha) o výměře 4404 m2,
2291/2 (zahrada) o výměře 26 m2, 2263/4 (trvalý travní porost) o výměře 172 m2, 2290/4
(trvalý travní porost)
o výměře 192 m2, 721/10 (zahrada) o výměře 2 m2 a 721/7 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) o výměře 507 m2 v majetku p. Františka Kinského, bytem
Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí, to vše v k. ú. Kostelec nad Orlicí a to bez
finanční ani pozemkové náhrady. Záměr města směnit uvedené nemovitosti byl na úřední
desce zveřejněn od 20. 4. do 5. 5. 2005.
i) uzavření kupní smlouvy na prodej středotlakého STL plynovodu D 63 - 40,5 m a 1 ks plyn.
přípojky v délce 10,6 m pro bytový dům na pozemku parc. č. 722/1 v ul. K Tabulkám
v Kostelci nad Orlicí, k. ú. Kostelec nad Orlicí, s firmou Východočeská plynárenská, a.s.,
Pražská 702, 500 04 Hradec Králové za cenu 63 000,- Kč
j) obecně závaznou vyhlášku č.2/2005, kterou se mění vyhláška č. 10/2003 o místních
poplatcích
k) vyřazení těchto splněných bodů usnesení Zastupitelstva města ze sledování:
1. 11. 2004 1) a, b, d, e, f, g, h, ch, i, j
13. 12. 2004 2) a, b, c, d, e, f, g, h, m, p, s, t, u, v, w
3) a, b, c, d, e, f, g, h
5)
31. 1. 2005 2) a, b, c, d, e, f, g, h, i
3)
l) protokol o kontrole využití finančních prostředků získaných podnájmem majetku města třetí
osobě
2. nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky parc. č. 683/1 (zahrada) o výměře
2128 m2 a parc. č. 683/2 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 296 m2 v kat. ú.
Kostelec nad Orlicí s firmou ZaŠ REAL, s.r.o., Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad
Orlicí oba za jednotnou cenu 800,-- Kč/m2. Pozemky by měly být využity na výstavbu
bytového, resp. bytových domů. Záměr města prodat uvedené nemovitosti byl na úřední
desce zveřejněn u pozemku 683/1 od 1. 7. do 16. 7. 2004 a u pozemku 683/2 od 4. 5. do 19. 5.
2005
3. pověřuje
radu města k provádění rozpočtových úprav v rámci schváleného (upraveného) rozpočtu do
výše max. 500 tis. Kč/1 úpravu. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.
o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 102, odstavec 2, písmeno a Zastupitelstvo města
bude o provedené úpravě informováno vždy na nejbližším řádném zasedání
4. bere na vědomí
a) zprávu kontrolního výboru
b) zprávu o stavu požární ochrany ve městě a činnosti jednotek SDH přednesenou panem
Janem Vodičkou
c) zprávu o činnosti Regionálního turistického informačního centra, o.p.s. přednesenou paní
Šárkou Klimešovou
d) zpráva o činnosti Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. přednesenou Ing. Janem
Havránkem
e) zprávu o činnosti Rady města přednesenou Ing. Jaroslavou Blažkovou
f) petici občanů Malých Svatoňovic ve věci vystěhování romských rodin
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g) záměr výstavby bytového domu v Jungmannově ulici
h) závěrečný účet DSO Orlice za rok 2004

5. uděluje
panu Josefu Kinskému čestné občanství Města Kostelec nad Orlicí
6. deleguje
Ing. Karla Lepšíka, vedoucího odboru správy majetku města, zástupcem Města Kostelec nad
Orlicí na řádnou valnou hromadu společnosti AQUA SERVIS, a.s. se sídlem v Rychnově nad
Kněžnou, IČO 60914076, která se uskuteční dne 27. května 2005

starostka Města
Ing. Ivana Červinková

Ověřovatelé: p. Jan Dedek

pí Eva Hejhalová

Zapsala: Ivona Jasníková – asistentka kanceláře tajemnice
V Kostelci nad Orlicí 23.5.2005
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