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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 1. jednání 

Rady města Červený Kostelec konané dne 6.1.2016   

 
 

R-2016/01/1 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Zázemí pro tenisové kurty  v Č.  Kostelc i  

Rada města 

I .   doporuču je  

předložit žádost o dotaci na akci "Zázemí pro tenisové kurty v Č. Kostelci" do programu na podporu 
sportu v investiční oblasti pro rok 2016, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/2 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Poradenské služby v  oblast i  moni tor ingu a posuzování dotačních možnost í  pro Město 
Červený Koste lec  

Rada města 

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o dílo se společností Východočeská rozvojová s.r.o. se sídlem Sadová 1539, 549 
01 Nové Město nad Metují (IČ: 287 71 044) na poradenské služby v oblasti monitoringu a posuzování 
dotačních možností pro Město Červený Kostelec na rok 2016. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Smlouvy o dílo se společností Východočeská 
rozvojová s.r.o. se sídlem Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují (IČ: 287 71 044) na 
poradenské služby v oblasti monitoringu a posuzování dotačních možností pro Město Červený 
Kostelec na rok 2016. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/3 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Osvědčení  o nastoupení  nového člena Zastupite lstva města Červený Koste lec na 
uvolněný mandát  

Rada města 

I .   bere  na vědom í ,  že  

dnem úmrtí 22.12.2015 zanikl mandát pana Karla Cejnara, jako člena Zastupitelstva města Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   osvědču je  

v souladu s ustanovením § 56 odst.2 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, že se paní Jana Kmochová stala dnem 23.12.2015 členem Zastupitelstva 
města Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Ing. Rostislavovi Petrákovi, starostovi 
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1.1.  vydat paní Janě Kmochové osvědčení o tom, že se stala členem Zastupitelstva města 
Červený Kostelec. 

Termín: 21.1.2016 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/4 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Smlouva s  Českou spoř ite lnou na ref inancování úvěru čerpaného v  roce 2012 na akc i  
"Kanal izační  přípojky  v Olešnic i"  

Rada města 

I .   doporuču je  

uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a.s. na refinancování úvěru čerpaného městem 
Červený Kostelec v roce 2012 od Komerční banky na dofinancování výstavby kanalizačních přípojek v 
Olešnici a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/5 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Rozpočtové opatření  č .57  

Rada města 

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 57. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/6 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Rozpočtové opatření  č .58  

Rada města 

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 58. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/7 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Rozpočtové opatření  č .59  

Rada města 

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 59. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/8 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Rozpočtové opatření  č .60  

Rada města 

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 60. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/9 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Rozpočtové opatření   č.61  

Rada města 

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 61. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/10 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Rozpočtové opatření  č .62/2015  
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Rada města 

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 62. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/11 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Rozpočtové opatření  č .1/2016  

Rada města 

I .   doporuču je  

rozpočtové opatření č.1/2016 a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/12 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Výj imka z vyhlášky města č.7/2005 -  Matur itn í p les  BPA Malé Svatoňov ice v  sokolovně 
v Č. Koste lc i  dne 19.2.2016  

Rada města 

I .   schva lu je  

výjimku z vyhlášky města č.7/2005 pro pořádání akce - Maturitní ples BPA Malé Svatoňovice v 
sokolovně v Č. Kostelci dne 19.2.2016 

- povolení do 02.30 hodin 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/13 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Žádost MŠ Náchodská o př i jet í  f inančního daru  

Rada města 

I .   schva lu je  

přijetí finančního daru v hotovosti ve výši 3.000,- Kč od MC Metuje, z.s. Červený Kostelec pro 
Mateřskou školu Červený Kostelec, Náchodská 270. Částka bude použita pro aktivity dětí mateřské 
školy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/14 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Smlouva o dí lo "Zpracování návrhu úpravy zahrady městské knihovny"  

Rada města 

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o dílo s firmou Radka Votavová, Pod Kapličkou 1192, 547 01 Náchod na 
"Zpracování návrhu úprav zahrady městské knihovny". 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/15 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Pronájem sokolovny pro uspořádání tanečního kurzu pro dospělé  

Rada města 

I .   schva lu je  

pronájem hlavního sálu sokolovny za standartních podmínek Městskému kulturnímu středisku, 
Žižkova 365, Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/16 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Výběrové ř ízení -  úprava s lužebního domku č.p.532  

Rada města 

I .   schva lu je  

zaslání výzvy uvedeným firmám k podání nabídky na akci "Úprava služebního domku", Nerudova 532, 
Červený Kostelec. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

komisi, která provede výběr nejvhodnější nabídky na akci "Úprava služebního domku", Nerudova 532, 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/17 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Výběrové ř ízení na akci "Oprava fasády" na budově školní j ídelny č.p.11  

Rada města 

I .   schva lu je  

zaslání výzvy pěti firmám k podání nabídky na akci "Oprava fasády" na budově školní jídelny č.p. 11 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

komisi, která provede výběr nejvhodnější nabídky na akci "Oprava fasády" na budově školní jídelny 
č.p.11 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/18 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Povolení vý j imky z rozhodnutí  o s tavební uzávěře  

Rada města 

I .   povo lu je  

výjimku z územního rozhodnutí č. 808 o stavební uzávěře pro stavbu "Rekultivace skládky Bohdašín", 
které vydal Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a ŽP, dne 30.11.2004 pod č.j. 
Výst./2917/872/04-Pr. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/19 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Žádost o splátkový kalendář za užívání hrobového místa XI.  28  

Rada města 

I .   schva lu je  

žádost p. *********** **********, ** ****** ***, ******* ******** o rozložení platby na splátky 1.2.2016, 
1.3.2016, 1.4.2016, 1.5.2016, 1.6.2016 a 1.7.2016 za užívání hrobového místa XI.28. v Červeném 
Kostelci s ohledem na mimořádné okolnosti žadatele. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/20 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Žádost o př i jet í  daru pro MKS  

Rada města 

I .   schva lu je  

přijetí daru od obce Slatina nad Úpou ve výši 3000,- Kč, který je určen na vydávání sborníku Rodným 
krajem za rok 2015 pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/21 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Žádost o poskytnut í  f inančního daru pro Domov pro seniory Pi lníkov  

Rada města 

I .   zam í tá  

žádost o poskytnutí finančního daru pro p.o. Domov pro seniory Pilníkov. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/22 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Hospodaření voda 11/2015  

Rada města 
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I .   bere  na vědom í  

informaci o hospodaření Voda s.r.o. Červený Kostelec za období  11/2015. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/23 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města 

I .   schva lu je  

program a termín mimořádného zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 21.1.2016. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/24 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Smlouva o výpůjčce -  ASEKOL a.s .  

Rada města 

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení s firmou ASEKOL a.s. , 
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/01/25 - 1. Rada města Červený Kostelec 6.1.2016 

Diskuse 

Rada města 

I .   bere  na vědom í  

připomínky z jednání RM. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Ing. Rostislavovi Petrákovi, starostovi 

1.1.  projednat s vlastníkem objektu bývalé firmy MW v ul. 17. listopadu způsob dalšího využití. 
Termín: 25.1.2016 

Kontrolní termín: 25.1.2016 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 
                    
 
 
                     Ing. Rostislav Petrák                                                      Richard Bergmann 

starosta 
 

 místostarosta 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. 


