
USNESENÍ z  12.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 1.6.2016   Strana 1/10 
 

 

Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 12. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 1.6.2016   

 
 

R-2016/12/1 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Zázemí pro tenisové kurty  v Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyloučení všech uchazečů z účasti v zadávacím řízení dle § 76 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 
137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění, pro nesplnění zadávacích podmínek 
výběrového řízení na stavební práce „Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci“.  

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  zrušení výběrového řízení na stavební práce "Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci" 
zadané v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle §25 a 38 zákona č. 137/2006 
Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  znění Výzvy k jednání v jednacím řízení podle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., 
zákon o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce „Zázemí 
pro tenisové kurty v Červeném Kostelci“. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

komisi, která provede otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou 
zakázku v jednacím řízení podle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných 
zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce „Zázemí pro tenisové kurty v 
Červeném Kostelci“. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v 
zadávacím řízení, Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a Výzvy k jednání v jednacím řízení podle 
§ 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění, na 
veřejnou zakázku na stavební práce "Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci". 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/2 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Splašková a dešťová kanal izační přípojka pro ZŠ Vác lava Hejny Horní Koste lec 182  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dohody o poskytnutí digitální technické mapy města a Dohody o poskytnutí digitalizovaného 
katastru nemovitostí pro účely zpracování projektové dokumentace "Splašková a dešťová kanalizační 
přípojka pro ZŠ Václava Hejny Horní Kostelec 182" mezi Městem Červený Kostelec a zpracovatelem 
Jindřichem Řezníčkem, Na Horním konci 118, 547 01 Náchod - Běloves (IČ: 428 92 767).  
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dohody o poskytnutí digitální technické mapy 
města a Dohody o poskytnutí digitalizovaného katastru nemovitostí pro účely zpracování projektové 
dokumentace "Splašková a dešťová kanalizační přípojka pro ZŠ Václava Hejny Horní Kostelec 182" 
se zpracovatelem Jindřichem Řezníčkem, Na Horním konci 118, 547 01 Náchod - Běloves (IČ: 428 92 
767). 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/3 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Červený Koste lec, Oblastní  char i ta , Pazderna,  průmyslový areál -  kanal izace 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dohody o poskytnutí digitální technické mapy města a Dohody o poskytnutí digitalizovaného 
katastru nemovitostí pro účely zpracování projektové dokumentace "Červený Kostelec, Oblastní 
charita, Pazderna, průmyslový areál - kanalizace" mezi Městem Červený Kostelec a zpracovatelem 
Jindřichem Řezníčkem, Na Horním konci 118, 547 01 Náchod - Běloves (IČ: 428 92 767).  

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dohody o poskytnutí digitální technické mapy 
města a Dohody o poskytnutí digitalizovaného katastru nemovitostí pro účely zpracování projektové 
dokumentace "Červený Kostelec, Oblastní charita, Pazderna, průmyslový areál - kanalizace" se 
zpracovatelem Jindřichem Řezníčkem, Na Horním konci 118, 547 01 Náchod - Běloves (IČ: 428 92 
767). 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/4 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Přeložka p lynovodní přípojky pro MŠ Větrník  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dohody o poskytnutí digitální technické mapy města a Dohody o poskytnutí digitalizovaného 
katastru nemovitostí pro účely zpracování projektové dokumentace "Přeložka plynovodní přípojky pro 
MŠ Větrník Červený Kostelec" mezi Městem Červený Kostelec a zpracovatelem Ing. Pavlou 
Adámkovou, Řehákova 907, 549 41 Červený Kostelec (IČ: 764 68 101).  

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dohody o poskytnutí digitální technické mapy 
města a Dohody o poskytnutí digitalizovaného katastru nemovitostí pro účely zpracování projektové 
dokumentace "Přeložka plynovodní přípojky pro MŠ Větrník Červený Kostelec" se zpracovatelem Ing. 
Pavlou Adámkovou, Řehákova 907, 549 41 Červený Kostelec (IČ: 764 68 101). 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/5 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Snížení energet ické náročnost i  a  ins talace TČ v  ZŠ Olešnice  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14170133 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci OPŽP týkající se zvýšení dotace o 33 494,68 Kč na zrealizovanou stavbu 
"Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ Olešnice" a to mezi Městem Červený Kostelec 



USNESENÍ z  12.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 1.6.2016   Strana 3/10 
 

a Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,  (IČ: 
00020729).  

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zrealizovanou stavbu "Snížení energetické náročnosti a 
instalace TČ v ZŠ Olešnice" od poskytovatele, kterým je Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10.  

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14170133 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP se Státním fondem 
životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,  (IČ: 00020729), týkající se 
zvýšení dotace o 33 494,68 Kč na zrealizovanou stavbu "Snížení energetické náročnosti a instalace 
TČ v ZŠ Olešnice".  

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/6 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

In formace z komise výstav by a rozvoje města  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise výstavby a rozvoje města ze dne 5.5.2016.      

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/7 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Rozpočtové opatření  č .  25/2016  

Rada města  

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 25/2016. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/8 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Analýza f inancí  ve Fondu rozvoje bydlení  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

analýzu Fondu rozvoje bydlení. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/9 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Účetní závěrka PO města MK a MKS k 31.12.2015  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu o veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací města - Městské knihovny a Městského 
kulturního střediska. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

1.  účetní závěrku k 31.12.2015 Městské knihovny, Sokolská 293, Červený Kostelec. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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2.  účetní závěrku k 31.12.2015 Městského kulturního střediska Červený Kostelec. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  převod zisku za rok 2015 ve výši 548.203,52 Kč do rezervního fondu MKS Červený Kostelec 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu správního odboru 

1.1.    zajistit odstranění nedostatků vyplývající z veřejnosprávní kontroly v roce 2015 
                             Městské knihovny Břetislava Kafky, Sokolská 293, Červený Kostelec a Městského   
                               kulturního střediska Červený Kostelec. 

                  Termín: 30.6.2016 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

1.2.  zajistit úhradu ztráty za rok 2015 ve výši 3.946,71 Kč z prostředků rezervního fondu Městské 
knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec. 

 
Termín: 10.6.2016 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
1.3.  zajistit úhradu neuhrazené ztráty minulých období v celkové výši - 428.184,54 Kč z 

prostředků rezervního fondu MKS Červený Kostelec. 
 

Termín: 10.6.2016 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/10 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Žádost ředite le PO ZŠ V. Hejny o zvýšení nenárokovýc h s ložek p latu  

Rada města  

I .   schva lu je  

navýšení příplatku za vedení Mgr. Jiřímu Olejákovi, řediteli Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, 
Komenského 540, * ****,* **. 

 
přijato, pro:6 proti:1 zdržel:0 
 

R-2016/12/11 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Větrník  

Rada města  

I .   schva lu je  

navýšení rozpočtu Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 999, o 4 000,- Kč z prostředků rezervy 
rady města. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/12 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Přehled o počtu žáků a tř íd v  ZŠ V. Hejny v dalš ích letech  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

přehled o vývoji počtu žáků a počtu potřebných tříd v následujících letech na Základní škole V. Hejny 
Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/13 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Výj imka z vyhlášky města č.  7/2005  -  koncer t Nanovor  v res taurac i  na Ocase dne 
11.6.2016 

Rada města  

I .   schva lu je  
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výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce  - koncert Nanovor v restauraci na Ocase dne 
11.6.2016 

- povolení do 03.00 hodin 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/14 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Výj imka z vyhlášky města č.  7/2005 -  koncerty v restaurac i  na Ocase ve dnech 29. -
31.7.2016 

Rada města  

I .   odk ládá  

výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - koncerty v restauraci na Ocase ve dnech 29.-
31.7.2016 

- povolení z 29.7. na 30.7.2016 do 01.00 hodin 

                 z 30.7. na 31.7.2016 do 01.00 hodin 

                 z 31.7. na 1.8.2016 do 03.00 hodin 

 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/15 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Pronájem bytu 513/7  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ******* ******, ****** ***** ***, ******* ******** na byt 513/7, v ul. 5. 
května, Červený Kostelec (2+KK, kvalita základní, 3. patro). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/16 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Smlouva o uzavření budoucí  smlouvy o zř ízení věcného břemene -služebnost i  a 
smlouvu o právu provést stavbu č . IV -12-2014237/VB/01 Olešnice u Č.K. knn př ipojení 
p.č . 2501  

Rada města  

I .   schva lu je  

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-2014237/VB/01 Olešnice u Č.K. knn připojení p.č. 2501 pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za finanční náhradu 5 100,- Kč + DPH. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/17 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  na pozemku p.č. 828/2, parc.č . 828/3, p.č . 831/5, p.č. 
831/6, p.č . 831/7,   p.č . 832/8 v k .ú. Lhota za  Č.K.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 828/2, parc.č. 828/3, p.č. 831/5, p.č. 831/6, 
p.č. 831/7,  p.č. 832/8 v k.ú. Lhota za Č.K. pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s., Olšanská 
2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov za finanční náhradu 6 540,- Kč + DPH, kterou uhradí stavebník 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - 
Nusle. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/18 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 
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Smlouva o výpůjčce na část  pozemku p.č.  37/1 v  k.ú. Horní  Koste lec  

Rada města  

I .   zam í tá  

uzavření Smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 37/1 v k.ú. Horní Kostelec pro pana ************ 
*****, ******* ****, *** ** ******. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  projednat s panem *********** *****, ******* ****, *** ** ****** propachtování pozemku p.č. 37/1 
v k.ú. Horní Kostelec. 

Termín: 30.6.2016 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/19 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Smlouva o výpůjčce pozemku p.č . 987/1,  p. č.  987 /2, p.  č.  971/7, p.  č.  971/49,  p. č .  
2070 p.  č.  2085,  p. č .  982/1 p. č .  1122/1 v k .ú.  Červený Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 987/1, p. č. 987/2, p. č. 971/7, p. č. 971/49, p. č. 2070 p. č. 
2085, p. č. 982/1 p. č. 1122/1 v k.ú. Červený Kostelec pro Městské kulturní středisko, Žižkova 365, 
549 41 Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/20 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Smlouva o právu provést  stavbu č.  169/2016  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  bezúplatný převod pozemku p. č. 1085/1, o výměře 12m², ostatní plocha v k. ú. Horní Kostelec pro 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a předkládá ZM k 
projednání. 

 
        přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 169/2016 pro Královéhradecký kraj, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a předkládá ZM k projednání 

 

 
        přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  zajistit zveřejnění bezúplatného převodu pozemku na úřední desce Městského úřadu 
Červený Kostelec. 

 
 

Termín: 17.6.2016 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/21 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Souhlas s umístěním dočasné s tavby př ístřešku pro zahradní  poseze ní  

Rada města  

I .   souh las í  

s dočasným umístěním stavby na pozemku p.č. 971/1, o výměře 3216 m², zahrada v k.ú. Červený 
Kostelec pro paní ********* **********, ***** ***, *** ** ******* ********** 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/22 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Dodávky zemního p lynu pro rok 2017.  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  dodavatele zemního plynu společnost Pražská plynárenská a.s., IČ 60193492, Praha 1 - Nové 
Město, Národní 37, PSČ 11000 pro město Červený Kostelec na kalendářní rok 2017. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Dodatku č. 5/2016  ke smlouvě o sdružených službách zemního plynu se společností 
Pražská plynárenská a.s. , IČ 60193492, Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/23 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Smlouva o poskytnutí  f inančních prostředků na úhradu příspěvku spojeného s  př i jet ím 
žadate le do DPS v Rychnově n/Kn.  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu příspěvku spojeného s přijetím 
žadatele do DPS v Rychnově nad Kněžnou s paní ******* **********, **** *********** ****, ******* 
******** a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  poskytnutí daru společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. za podmínky 
přijetí paní ****** ********* do DPS v Rychnově nad Kněžnou nejpozději do 31.12.2018 a předkládá 
ZM k projednání. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  přijetí daru od pí ****** ********* ve výši 24 000,- Kč a předkládá ZM k projednání. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/24 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Hospodaření Voda s.r .o.  za 4/2016  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o hospodaření Voda s.r.o. Červený Kostelec za období  4/2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/25 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   schva lu je  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 23.6.2016. 

 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/26 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

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

I .   schva lu je  

navýšení provozního příspěvku ve výši 10 000,- Kč na dvoudenní filmový festival v Červeném Kostelci 
s názvem Cinema open z rezervy rady města. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu finančního odboru 

1.1.  vést v účetnictví odděleně náklady i výnosy věcně a časově související s předmětnou akcí. 
 

Termín: 13.6.2016 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/27 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Poj is tná smlouva pro poj iš tění  odpovědnost i  zastupite lů města  

Rada města  

I .   doporuču je  

uzavření smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů města s pojišťovnou Kooperativa, a.s., 
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/28 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Veřejnoprávní  smlouvy o poskytnut í  dotace  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2/2016, která je přílohou. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 3/2016, která je přílohou. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č.4/2016, která je přílohou 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 5/2016, která je přílohou 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

5.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 6/2016, která je přílohou 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

6.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 7/2016, která je přílohou 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

7.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 8/2016, která je přílohou 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

8.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 9/2016, která je přílohou 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

9.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 10/2016, která je přílohou 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

10.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 11/2016, která je přílohou 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

11.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 12/2016, která je přílohou 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

12.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 13/2016, která je přílohou 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

13.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 14/2016, která je přílohou 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

14.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 15/2016, která je přílohou 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

15.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 16/2016, která je přílohou 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

16.  uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 17/2016, která je přílohou 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/29 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Smlouva o technické podpoře -  VITA software s .r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o technické podpoře 22/16 s firmou VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 
Praha 6, IČ 61060631. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/30 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Překop v u l.  Na Skalce  

Rada města  

I .   schva lu je  

překop ulice Na Skalce u křižovatky s ulicí Sokolskou pro uložení optického kabelu pro Českou 
telekomunikační infrastrukturu a.s., Praha. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/31 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Kupní  smlouva č . C0011844/16 s f irmou CEMEX Sand, k .s.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Kupní smlouvy č. C0011844/16 s firmou CEMEX Sand, k.s., Masarykovo náměstí, 207, 763 
61 Napajedla, IČ 47906201 na koupi certifikovaného kačírku pro dopadové plochy dětských hřišť. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/32 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Nabídka spolupráce ve sběru použi tých oděvů,  bot a hraček  

Rada města  

I .   zam í tá  

nabídku spolupráce ve sběru použitých oděvů, bot a hraček společnosti TextilEco, a.s., IČ 28101766, 
Praha, ze dne 19.5.2016. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2016/12/33 - 12. Rada města Červený Kostelec 1.6.2016 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu správního odboru 

1.1.  předložit radě města návrh výzdoby 62. MFF. 
 

Termín: 10.6.2016 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  Vedoucímu majetkového odboru 
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2.1.  zajistit nabídku Workout hřišť v prostoru na "Sokoláku". 
 

Termín: 10.6.2016 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   schva lu je  

finanční dar ve výši 2 000,- Kč za účelem vydání knihy ANTHROPOID- PRAVDIVÝ PŘÍBĚH pro 
Centrum české historie, o.p.s., Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6. 

 
přijato, pro:7 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. 


