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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 10. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 4.5.2016   

 
 

R-2016/10/1 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Červený Koste lec, rekonstrukce 4 mostů  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů" mezi Městem 
Červený Kostelec a vlastníkem dotčeného pozemku v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce: p.č. 2638 
**** ****** ****, ******** ***, *** ** ******* ********** ** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing.Rostislava Petráka k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu "Červený Kostelec, 
rekonstrukce 4 mostů" mezi Městem Červený Kostelec a vlastníkem dotčeného pozemku v k.ú. 
Olešnice u Červeného Kostelce: p.č. 2638 *** ****** ****, ******** ***, *** ** ******* ********** ** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/2 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Zázemí pro tenisové kurty  v Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce "Zázemí pro tenisové kurty v Červeném 
Kostelci" dle zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, vč. Zadávací dokumentace a 
návrhu Smlouvy o dílo. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání výzvy pěti firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na stavební práce "Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci". 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

komisi, která provede otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou 
zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce "Zázemí pro tenisové kurty v 
Červeném Kostelci". 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění 
kvalifikace na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce "Zázemí pro 
tenisové kurty v Červeném Kostelci". 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2016/10/3 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Vodovod od bytovek pod tratí  k bramborárně, Olešnice  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyhodnocení nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavby "Vodovod od bytovek pod tratí k 
bramborárně, Olešnice" a pořadí firem: : 1. Z&D stavby, s.r.o., K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov (IČ: 274 
88 055) za 1 426 229,47 Kč bez DPH; 2. MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové (IČ: 
259 68 807) za 1 448 805,08 Kč bez DPH; 3.VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí,  Jamné nad 
Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí (IČ: 455 37 186) za 1 559 659,- Kč bez DPH. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/4 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Kupní  smlouva k  poskytnut í  část i  dig itá lní  technické mapy města  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Kupní smlouvy týkající se poskytnutí části digitální technické mapy města pro účely 
zpracování projektové dokumentace pro vybudování optické trasy "Husova - Českoskalická - 
Sokolská" a "Semet - ul. Družstevní" v Červeném Kostelci dle přiložených situací, a to mezi Městem 
Červený Kostelec, které není objednatelem projektové dokumentace, a Ing. Petrem Kadaníkem, 
Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší (IČ: 866 91 953). 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Kupní smlouvy týkající se poskytnutí části digitální 
technické mapy města pro účely zpracování projektové dokumentace pro vybudování optické trasy 
"Husova - Českoskalická - Sokolská" a "Semet - ul. Družstevní" v Červeném Kostelci  s Ing. Petrem 
Kadaníkem, Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší (IČ: 866 91 953). 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/5 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro firmu Ing. Petra Kadaníka, Hronovská 779, 
542 33 Rtyně v Podkrkonoší za finanční náhradu 277 700 Kč + DPH.  

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/6 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Uzavírání dohod o ukončení smlouvy o nájmu bytu  

Rada města  

I .   pověřu je  

majetkový odbor rozhodováním o uzavírání dohod o ukončení smlouvy o nájmu bytu. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/7 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Opěrná zeď Lánská  

Rada města  

I .   uk ládá  

pokračovat projektování řešení Opěrné zdi v ulici Lánská ve variantě řešené pomoci gabionů. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/8 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Žádost o poskytnut í  dotace z rozpočtu Města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro TJ Sokol Olešnice ve výši 
14110,- Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud nezapojeného do 
rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro SDH Stolín ve výši 1000,- Kč. 
Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud nezapojeného do rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro SDH Červený Kostelec ve výši 
3080,- Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud nezapojeného do 
rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro MUSHERS KLUB METUJE, 
z.s. ve výši 2000,- Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud 
nezapojeného do rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

5.  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro Orel jednota Červený Kostelec 
ve výši 2000,- Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud nezapojeného do 
rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

6.  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro PEK Stolín ve výši 4000,- Kč. 
Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud nezapojeného do rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

7.  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro TJ Sokol ve výši 10000,- Kč. 
Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud nezapojeného do rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

8.  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro TJ Horní Kostelec z.s. ve výši 
42000,- Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud nezapojeného do 
rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

9.  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro TJ Sokol Červený Kostelec - 
Horní, p.s. ve výši 8600,- Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud 
nezapojeného do rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

10. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro Junák - český skaut, středisko 
Červený Kostelec, z.s. ve výši 9000,- Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města 
dosud nezapojeného do rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

11. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro TJ Sokol Červený Kostelec - 
Lhota, o.s. ve výši 14500,- Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud 
nezapojeného do rozpočtu 2016. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

12. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro KČT Červený Kostelec ve výši 
3000,- Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud nezapojeného do 
rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

13. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro Asociace Tom ČR, TOM 
19208 KADET, p.s. ve výši 14000,- Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města 
dosud nezapojeného do rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

14. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro SDH Bohdašín ve výši 2500,- 
Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud nezapojeného do rozpočtu 
2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

15. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro DPS Červánek a Jitřenka z.s. 
ve výši 5000,- Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města dosud nezapojeného do 
rozpočtu 2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/9 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Žádost o f inanční dar na cyk l is t ické závody  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost o finanční dar na částečné hrazení nákladů na závody dětských a žákovských kategorií 
cyklistického závodu LESÁK CUP na Bohdašíně dne 27.8.2016 ve výši 12000,- Kč pro ******* ********* 
z rezervy rady města. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2016/10/10 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Žádost MŠ Větrník o př i je t í  f i nančního daru od Wikov MGI a.s.  

Rada města  

I .   schva lu je  

přijetí finančního daru od firmy Wikov MGI a.s. ve výši 3500,- Kč pro MŠ Větrník, se sídlem Větrník 
999, 549 41 Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/11 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 11.4.2016  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z komise životního prostředí ze dne 11.4.2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  zpracovat studii likvidaci bio odpadu. 
Termín: 31.5.2016 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2016/10/12 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

In formace z jednání  osadního výboru Sto lín  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Stolín, které proběhlo dne 27.4.2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/13 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Hospodaření Voda s.r .o.  za 3/2016  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o hospodaření VODA Č. Kostelec s.r.o. za období březen 2016 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/14 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Záměr nákupu mobi lního kurtu  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

návrh řešení mobilního kurtu pro plážové sporty od TJ Červený Kostelec 

. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  

m aje tkovém u odboru  poptání  a  výběr  dodavate le  m obi ln ího  kur tu  na  p lážové spor t y a  
nás ledné před ložen í  RM.  

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/15 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Př i je tí  daru od partnerského města Küsnacht  

Rada města  

I .   doporuču je  

přijetí daru pro Město Červený Kostelec ve výši 10 000,- eur od partnerského města Küsnacht a 
předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/16 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Př ipomínky  ze zasedání  ZM konané dne 28.4.2016  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky ze zasedání ZM, které se konalo 28.4.2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  odkup pozemku od Sirůčkových v lokalitě Brodský. 
Termín: 31.5.2016 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/17 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 
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Vzhled webových s tránek města  

Rada města  

I .   schva lu je  

předložený návrh vzhledu volnočasového webu města Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru informatiky 

1.1.  dopracování návrhu řešení úředního webu. 
Termín: 31.5.2016 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/18 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Žádost o f inanční dar pro Občanské sdružení Roma Čer vený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar ve výši 7000,- Kč pro Občanské sdružení Roma Červený Kostelec na 8. ročník romského 
festivalu, který se koná 30.7.2016 z rezervy na podporu činnosti červenokosteleckých spolků. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/19 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Žádost o f inanční dar na ochotn ickou výstavu a d ivadelní představení v  Olešnic i  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar ve výši 5000,- Kč na ochotnickou výstavu a divadelní představení v Olešnici  pro ***** 
*************, ***** ***** ***, ***** ** ******** ********* z rezervy RM. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/10/20 - 10. Rada města Červený Kostelec 4.5.2016 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Ing. Rostislav Petrák, starosta                                     Rychard Bergmann, místostarosta 
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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. 


		2016-05-10T12:25:53+0100




