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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 1. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 4.1.2017   

 
 

R-2017/01/1 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Žádost MKS o př i jet í  f inančního daru od f .  J IRKA a spol .s.r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

přijetí finančního daru od firmy JIRKA a spol. s.r.o., ve výši 5.000,- Kč, který bude použit pro potřeby 
Městského dechového orchestru Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/2 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Žádost MKS o př i jet í  f i nančního daru od obce Dolní  Radechová  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru ve výši 500,- Kč od obce 
Dolní Radechová, který je určen na vydání sborníku Rodným krajem. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/3 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Žádost MŠ Náchodská o př i jet í  f inančního daru od MC Metuje z.s.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270, přijetí finančního daru od MC Metuje z.s., IČO 
62728601, ve výši 4.317,- Kč. Finanční částka bude použita pro děti mateřské školy. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/4 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Výsledek šetření  st ížnost i  ČŠI  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výsledek šetření stížnosti ČŠI na školskou právnickou osobu Základní školu V. Hejny, Červený 
Kostelec. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/5 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Cenová pří loha kupní smlouvy o dodávce tepelné energie  

Rada města  
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I .   schva lu je  

uzavření Přílohy č.1 Kupní smlouvy o dodávce tepelné energie z plynové kotelny na sídlišti v ulici 
Generála Kratochvíla s dodavatelem ERDING a.s., Zaoralova 5, 628 00 Brno. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/6 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Dodatek č . 2 ke smlouvě o nájmu bytu Komenského 26,  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s paní ****** **********, ********** **, ******* ********* 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/7 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě č . 1/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1/2017 pro pana ******* 
*******, ** ******* ******, *** ** ***** * * **** **** ****** *********, ****** * ******** *****, *** ** *************, 
******* za předběžnou finanční náhradu 7 200,- Kč + DPH v zákonné výši.   

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/8 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

In formace z jednání  osadního výboru Olešnice  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání osadního výboru Olešnice, které proběhlo dne 12. 12. 2016. 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/9 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

In formace z jednání  osadního výboru St o lín  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Stolín, které proběhlo dne 15. 12. 2016. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/10 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 1 2.12.2016 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise životního prostředí ze dne 12.12.2016. 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/11 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Žádost o poskytnut í  f inančního daru pro Domov pro seniory Pi l níkov  

Rada města  

I .   zam í tá  
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žádost o poskytnutí finanční dar pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Pilníkov, Trutnovská 
176, 542 42 Pilníkov. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/12 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Pronájem restaurace Divadlo J.  K.  Ty la  Červený Kostelec  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

podnikatelské záměry zájemců na pronájem nebytových prostor restaurace Divadlo J. K. Tyla, 
Břetislava Kafky 573, Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  vyzvat zájemce o pronájem nebytových prostor restaurace Divadlo J. K. Tyla, Břetislava 
Kafky 573, Červený Kostelec o předložení prezentace podnikatelského záměru do 10.1.2017 
do 12 hod. a jeho projednání 11.1.2017 v 16. hod. 

Termín: 5.1.2017 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/13 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

In formace z jednání  komise architektury , urbanismu a rozvoje ze dne 6.10.2016, 
3.11.2016 a 1.12.2016 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise architektury, urbanismu a rozvoje ze dne 6.10.2016, 3.11.2016 a 
1.12.2016. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  aktualizovat a doplňovat seznam studií. 
Termín: průběžně 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/14 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Hospodaření voda 11/2016  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření voda 11/2016. 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/15 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Žádost o zř ízení bezbar iérového  př ístupu ZŠ V. Hejny  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

žádost ** ******* * ** ***** o zřízení bezbariérového přístupu ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci. 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  prověřit možnosti řešení bezbariérového přístupu do ZŠ V. Hejny Červený Kostelec. 
Termín: 16.1.2017 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/01/16 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Dodatek smlouvy č.  4 s ČEZ př ipojení  p.č . 865/18  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku smlouvy č. 4 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín o posunutí 
termínu realizace připojení p.č. 865/18. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2017/01/17 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Přeložka cesty Broďák  

Rada města  

I .   odk ládá  

žádost pana **** ******* na přeložení štěrkové cesty, která prochází středem jeho pozemku p.č. 798/1 
na pozemek ve vlastnictví města p.č. 1171/2 (ostatní komunikace). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru, Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  vyzvat žadatele o upřesnění žádosti o návrh spolufinancování. 
Termín: 6.1.2017 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2017/01/18 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Licenční  smlouva -  událostní informační systém MP Manager  

Rada města  

I .   odk ládá  

uzavření Licenční smlouvy se společností FT Technologies a.s. Chválkovická 82, Olomouc na 
pořízení událostního informačního systému MP Manager pro potřeby Městské policie. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2017/01/19 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Veřejné prostranství  mezi  školami v  Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   doporuču je  

znění Výzvy k jednání a zadávací dokumentace pro jednací řízení bez uveřejnění na zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na "Vyhotovení projektové dokumentace a inženýring na akci Veřejné 
prostranství mezi školami v Červeném Kostelci" vč. návrhu Smlouvy o dílo a předkládá ZM k 
projednání. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2017/01/20 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   schva lu je  
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program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 19.1.2017. 

 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/01/21 - 1. Rada města Červený Kostelec 4.1.2017 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členu RM. 
 
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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