
USNESENÍ z  11.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 18.5.2016   Strana 1/11 
 

 

Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 11. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 18.5.2016   

 
 

R-2016/11/1 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Kanal izační přípojky -  "Červený Koste lec -  Bohdašín,  Náměrky splašková kanal izace"  

Rada měs ta  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti na realizaci stavby domovní kanalizační přípojky v rámci 
stavby "Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková kanalizace" a jejím převodu do vlastnictví 
majitele připojené nemovitosti a Smlouvy o realizaci stavby domovní kanalizační přípojky v rámci 
stavby "Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky splašková kanalizace" a jejím převodu do vlastnictví 
majitele připojené nemovitosti mezi Městem Červený Kostelec a jednotlivými vlastníky připojených 
nemovitostí na hlavní kanalizační řad. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o finanční spoluúčasti na realizaci 
stavby domovní kanalizační přípojky v rámci stavby "Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky 
splašková kanalizace" a jejím převodu do vlastnictví majitele připojené nemovitosti a Smlouvy o 
realizaci stavby domovní kanalizační přípojky v rámci stavby "Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky 
splašková kanalizace" a jejím převodu do vlastnictví majitele připojené nemovitosti mezi Městem 
Červený Kostelec a jednotlivými vlastníky připojených nemovitostí na hlavní kanalizační řad. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/2 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Vodovod od bytovek pod tratí  k br amborárně, Olešnice  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, Olešnice" 
mezi Městem Červený Kostelec a zhotovitelem Z&D stavby, s.r.o., K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov 4 
(IČ: 274 88 055). 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Vodovod od 
bytovek pod tratí k bramborárně, Olešnice" se zhotovitelem Z&D stavby, s.r.o., K Bělidlu 568, 541 02 
Trutnov 4 (IČ: 274 88 055). 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/3 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

I I I /3038 Červený Koste lec -  ul.  Sokolská  

Rada města  
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I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na vypracování projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního 
povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce "III/3038 
Červený Kostelec - ul. Sokolská"” a pořadí firem: 1. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., 
Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (IČ: 427 67 377) za 1 649 300 Kč bez 
DPH (1 995 653 Kč vč. DPH)…z toho pro Město Č.K. ve výši 1 300 266 Kč vč. DPH; 2. HBH 
Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno (IČ: 449 61 944) za 1 942 600 Kč bez 
DPH (2 350 546 Kč vč. DPH)…z toho pro Město Č.K. ve výši 1 514 315 Kč vč. DPH; 3. Dopravně 
inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové (IČ: 
274 66 868) za 2 355 000 Kč bez DPH (2 849 550 Kč vč. DPH)…z toho pro Město Č.K. ve výši 1 
545 775 Kč vč. DPH. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo - Souhrnu smluvních dohod mezi Městem Červený Kostele a firmou 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava (IČ: 427 67 377) na 
vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
(DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a 
výkon autorského dozoru stavební akce "III/3038 Červený Kostelec - ul. Sokolská". 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo - Souhrnu smluvních dohod s 
firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava (IČ: 427 67 377) 
na vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
(DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon 
autorského dozoru stavební akce "III/3038 Červený Kostelec - ul. Sokolská". 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/4 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Rozpočtové opatření  č .  20/2016  

Rada města  

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 20/2016. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/5 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Rozpočtové opatření  č .  21/2016  

Rada města  

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 21/2016. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu finančního odboru 

1.1.  do příští RM připravit analýzu fondu rozvoje bydlení. 
Termín: 25.5.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/6 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Žádost o poskytnut í  dotace z rozpočtu Města Červený Koste lec  
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Rada města  

I .   schva lu je  

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Červený Kostelec pro Sbor dobrovolných hasičů Lhota 
za Červeným Kostelcem ve výši 3100,- Kč. Dotace bude hrazena z prostředků běžného účtu města 
dosud nezapojeného do rozpočtu 2016. 

 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/7 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Rozpočtové opatření  č .  22/2016  

Rada města  

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 22/2016. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/8 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Rozpočtové opatření  č .  23/2016  

Rada města  

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 23/2016. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/9 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Výj imka z vyhlášky města č.  7/2005 -  hudební fes t iva l  "  METALGATE CZECH DEATH 
FEST"-  VIII .  ročník  v ATC Brodský ve dnech 16. -18.6.2016 

Rada města 

I .   schva lu je  

výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - hudební festival "METALGATE CZECH 
DEATH FEST"- VIII. ročník v ATC Brodský ve dnech  

16.-18.6.2016 

- povolení z 16.6. na 17.6.2016 do 23.00 hodin 

                 z 17.6. na 18.6.2016 do 01.00 hodin 

                 z 18.6. na 19.6.2016 do 01.00 hodin 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/10 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Výj imka z vyhlášky města č.  7/2005 -  BRODWAY CUP- turnaj v  l íném tenise v  areálu 
bývalých tepenských chat,  rybník Brodský dne 4.6.2016  

Rada města  

I .   schva lu je  

výjimku z vyhlášky města č.7/2005 pro pořádání akce - BRODWAY CUP - turnaj v líném tenise v 
areálu bývalých tepenských chat, rybník Brodský dne 4.6.2016 

- povolení do 02.00 hodin 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/11 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Účetní závěrka PO města k 31.12.2015 a převod HV 2015  
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Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu o veřejnoprávní kontrole příspěvkových organizací města (mimo MKS a MK). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

1. účetní závěrku k 31.12.2015 Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 999. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  účetní závěrku k 31.12.2015  Základní školy a Mateřské školy Červený Kostelec, Olešnice 190. 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  účetní závěrku k 31.12.2015 Mateřské školy Červený Kostelec, Náchodská 270. 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  účetní závěrku k 31.12.2015 Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, Komenského 540. 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5.  účetní závěrku k 31.12.2015 Základní umělecké školy Červený Kostelec, Nerudova 511. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu správního odboru 

1.1.  předkládat účetní závěrky příspěvkových organizací za předcházející rok vždy do konce 
měsíce dubna. 

Termín: 30.4.2017 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

1.2.  posílat hospodaření za čtvrtletí v exelové tabulce, kde bude porovnání s rozpočtem a % 
plnění (viz. vzor ZUŠ). 

Termín: 30.7.2016 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/12 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Převod zisku hospodářského výsledku za rok 2015 ZUŠ Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

převod zisku hospodářského výsledku za rok 2015 Základní umělecké školy Červený Kostelec, 
Nerudova 511, ve výši 3 969,31 Kč do rezervního fondu školy. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/13 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Převod zisku hospodářského výsledku za rok 2015 ZŠ V. Hejny Červený Kostelec do 
rezervního fondu  

Rada města  

I .   schva lu je  

převedení zisku hospodaření za rok 2015 Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, Komenského 
540, ve výši 87 035,21 Kč do rezervního fondu. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/14 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Převod zisku hospodářského výsledku za rok 2015 MŠ Ná chodská do rezervního fondu  

Rada města  

I .   schva lu je  
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převedení zisku hospodářského výsledku roku 2015 Mateřské školy Červený Kostelec, Náchodská 
270, ve výši 21 764,60 Kč do rezervního fondu školy. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/15 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Hospodaření PO města -  1. č tvr t le t í  2016  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za 1. čtvrtletí 2016. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/16 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

In formace z jednání  majetkové komise ze dne 9.5.2016  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání majetkové komise ze dne 9.5.2016. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/17 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Záměr prodeje pozemku s t.p.č . 49 v  k.ú.  Sto lín  

Rada města  

I .   schva lu je  

záměr prodeje pozemku st.p.č. 49 (způsob využití zbořeniště) o výměře 113 m² v k.ú. Stolín. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  zajistit zveřejnění záměru na úřední desce Městského úřadu Červený Kostelec. 
 

Termín: 20.5.2016 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/18 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

In formace z jednání  bytové komise ze dne 10.5.2016  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání bytové komise ze dne 10.5.2016. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/19 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Pronájem bytu 513/6  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení Rady města Červený Kostelec ze dne 6.4.2016, č. R-2016/08/15. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ******** *******, ***** ** ******** ********* ***, ******* ******** na byt 
513/6 ul. 5. května, Červený Kostelec (1+2, kvalita základní, 2. patro). 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/20 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Pronájem bytu 1007/23  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení Rady města Červený Kostelec ze dne 6.4.2016, č. R-2016/08/17. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ********** *******, ******** ***, ******* ******** na byt 1007/23 Gen. 
Kratochvíla, Červený Kostelec (1+1, kvalita základní, 1. patro). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/21 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Pronájem bytu 276/7  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ******* *********, ******** ** ** *** ***** *********, ******* ******** (1+3, 
kvalita základní, 3. patro). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/22 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Beachvole jbal  

Rada města  

I .   schva lu je  

dodávku a montáž beachvolejbalového hřiště firmou All4beachsports, Mokrohorská 550, Brno. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  předložit návrh způsobu poskytování beachvolejbalového hřiště. 
Termín: 31.5.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
1.2.  vypracování provozního řádu beachvolejbalového hřiště. Cena za pronájem 

beachvolejbalového hřiště - veřejnost 100,- Kč, volejbal 50,- Kč a škola zdarma. 
Termín: 31.5.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/23 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Rozpočtové opatření  č .  24/2016  

Rada města  

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 24/2016 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu finančního odboru 

1.1.  věnovat větší pozornost správnému zařazení výdajů do oblasti rozvoje sportu a sportovního 
vyžití občanů s ohledem na platnou rozpočtovou skladbu  (pododdíl 341 - tělovýchova). 

Termín: 31.12.2016 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2016/11/24 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Smlouva o výpůjčce budovy bez č .p.  Bohdašín nad Olešnic í  

Rada města  

I .   odk ládá  

uzavření Smlouvy o výpůjčce spolkům Sboru dobrovolných hasičů se sídlem Bohdašín 87, Červený 
Kostelec a AVZO Bohdašín se sídlem Letná 69, Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  předložit návrh Smlouvy o výpůjčce včetně možnosti poskytnutí třetí osobě. 
Termín: 8.6.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/25 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Změna pronájmu nebytových prostor  v budově zdravotního střediska  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska ke dni 
31.5.2016 s firmou Ing. Vratislav Nývlt, Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2. uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska s firmou  
PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/26 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Souhlasné s tanov isko s umístěním s íd la f irmy na adresu budovy zdravotního st řediska  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost o souhlasné stanovisko s umístěním sídla firmy MUDr. Jurije Shnala, Smetanovo nábřeží 
788/64, Vyškov do budovy zdravotního střediska, Manž. Burdychových 325, Červený Kostelec, a to od 
1.8.2016. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/27 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Zateplení  a rekonstrukce bytového domu čp.  183 u l .  Br .  Čapků  

Rada města  

I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  připravit projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci "Zateplení bytového domu 
č.p. 183 ul. Bratří Čapků" bez možnosti získání dotace na zateplení bytových domů dle 16. 
výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP). Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionu, specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, kterou vyhlásilo 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.   

 
Termín: 31.10.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/28 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

In formace z jednání  komise pro kulturu a spolkovou č innost  ze dne 25.4.2016  
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Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise pro kulturu a spolkovou činnost ze dne 25.4.2016. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu správního odboru 

1.1.  projednat s ředitelem Městského kulturního střediska Červený Kostelec možnost rozšíření 
Městského kulturního střediska Červený Kostelec o pracovníka muzejnictví a kroniky. 

Termín: 31.5.2016 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  dořešit akustické a světelné úpravy v sále sokolovny, pokračovat v doprojektování varianty č. 
3 (příloha č. 2 - 51c varianta č. 3) a konzultovat řešení se současnými uživateli. 

Termín: 31.5.2016 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/29 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Smlouva o spolupráci  př i  za j iš ťování zpětného odběru elektrozař ízení prostředni c tvím 
stac ionárních konte jnerů  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o spolupráci při zajišťování zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím 
stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL a.s., IČ 27373231, Praha, týkající se dvou kusů 
kontejnerů pro sběr drobného elektrozařízení. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/30 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Nabídka kompostování  b ioodpadu  

Rada města  

I .   odk ládá  

nabídku kompostování bioodpadu **** ***** *******, ***** ******* **, *** ** ***** *********, ze dne 
11.5.2016 do doby předložení povolení od příslušných orgánů. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/31 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

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:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu finančního odboru 

1.1.  provést kontrolu 61 MFF z důvodu odstranění případných chyb v připravovaném 62. MFF. 
Termín: 17.6.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  provést opravu evidence DHM v kempu Brodský, tak aby každý měl své inventární číslo. 
Termín: 30.6.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2016/11/32 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

In formace z kom ise architektury,  urbanismu a rozvoje města ze dne 21.4.2016 a 
5.5.2016 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise architektury a rozvoje města ze dne 21.4.2016 a 5.5.2016. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  vypracovat evidenci všech zpracovaných studií za posledních 10 let. 
Termín: 30.6.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
1.2.  zveřejnit na webu Města Červený Kostelec aktuální projektovou dokumentaci cyklostezky 

Lhota - Brodský včetně popisu situace. 
Termín: 31.5.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
1.3.  zaslat podklady pro zadání architektonické soutěže "Prostor mezi školami" zastupitelům 

města a členům komisí do 30.5.2016. 
Termín: 30.5.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/33 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Žádost o f inanční podporu nového f i lmového pro jektu Cinema open  

Rada města  

I .   odk ládá  

žádost Městského kulturního střediska o finanční podporu nového filmového projektu v Červeném 
Kostelci s názvem Cinema open. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/34 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Návrh na obnovu zahrady Domku Boženy Němcové  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

návrh na obnovu zahrady Domku Boženy Němcové ve stylu povídky Chudí lidé. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  poptat zahradní architekty (seznam dodá p. Nosek) na úpravu zahrady za Domkem B. 
Němcové. 

Termín: 10.6.2016 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/35 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Žádost o př i jet í  daru pro MKS  

Rada města  

I .   schva lu je  

přijetí daru pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec od obce Havlovice ve výši 3000,- Kč, 
který je určen na vydání sborníku Rodným krajem. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/36 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 
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Poj iš tění odpovědnost i  rady města  

Rada města  

I .   odk ládá  

uzavření smlouvy pro pojištění odpovědnosti RM s pojišťovnou Kooperativa, a. s., Vienna Insurance 
Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/37 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Smlouva o výpůjčce se Správou s i ln ic KHK  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 9/40/16/0079/Ha/N se Správou silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 70947996. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/38 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Vzhled webových s tránek  

Rada města  

I .   schva lu je  

předložený návrh vzhledu úředního webu města Červený Kostelec dle přílohy č. 3. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/11/39 - 11. Rada města Červený Kostelec 18.5.2016 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  zaslat členům RM studii úpravy zeleně u hřbitova. 
Termín: 31.5.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru informatiky 

1.1.  zajistit návrh na stávající vítací tabule dle vizuálního stylu města. 
Termín: 8.6.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

IV .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  prověřit u městského zahradníka vhodnost mříží kolem platanů a zjistit cenu. 
Termín: 31.5.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
1.2.  zjistit náklady na rozmístění sáčků po městě na psí exkrementy. 

Termín: 8.6.2016 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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V .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  zpracovat návrh bytových jader u bytových domů v ul. Gen. Kratochvíla. 
Termín: 8.6.2016 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Ing. Rostislav Petrák, starosta                                    Richard Bergmann, 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. 
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