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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 11. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 24.5.2017   

 
 

R-2017/11/1 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Žádost o zř ízení kanal izační přípojky v  u l .  Zemědělská -  p.č . 179/1,  p.č.  202,  st .p.č.  
170 v k .ú. Lhota za Červeným Koste lcem  

Rada města  

I .   odk ládá  

žádost vlastníků pozemku p.č. 179/1 (********* * ***** **********, ***** ***, ******* ********* a p.č. 202 a 
st.p.č. 170 (****** * ***** **********, ***** ** *********** **** ***, ******* ********) týkající se vytvoření 
podmínek pro připojení na veřejný kanalizační řad do doby než se schválí návrh pravidel pro 
spoluúčast žadatelů na realizaci infrastruktury pozemků, které jsou v platném územním plánu určeny k 
zastavění. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/2 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Žádost o zř ízení kanal izační přípojky a vodovodní přípojky v u l .  Zemědělská -  p.č.  
178/1 v k .ú. Lhota za Červeným Koste lcem  

Rada města  

I .   odk ládá  

žádost vlastníků pozemku p.č. 178/1 (**** ***********, ***************** ***, ******* ******** * **** ********, 
********* ***, ****** *******) týkající se vytvoření podmínek pro připojení na veřejný kanalizační a 
vodovodní řad do doby než se schválí návrh pravidel pro spoluúčast žadatelů na realizaci 
infrastruktury pozemků, které jsou v platném územním plánu určeny k zastavění. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/3 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Rozpočtové opatření  č .  9/2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

úpravu rozpočtu podle skutečně schválených a vyplacených dotací, a to přesunem 737,5 tis. Kč z 
paragrafu 6409 (ostatní činnosti) na paragraf 3419 položku 5229 příspěvek na sport neziskovým a 
podobným organizacím celkem 502,5 tis. Kč, na položku 5499 příspěvek na sport občanům 20 tis. 
Kč., na paragraf 3319 položku 5229 příspěvek na kulturní činnosti organizacím 35 tis. Kč, na položku 
5499 příspěvek občanům na kulturu celkem 25 tis. Kč, na paragraf 4341 (ostatní sociální péče) 
položku 5223 příspěvky oblastní charitě celkem 155 tis. Kč. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/4 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Rozpočtové opatření  č .  10/2017  

Rada města  
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I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů města o 283.207,20 Kč na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu a zvýšení rozpočtu výdajů města o 283.207,20 Kč na paragrafu 3111 (mateřské školy), 
položce průtokové transfery zřízeným PO, org. 302 MŠ Větrník. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/5 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Rozpočtové opatření  č .  11/2017 

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů města o 239.210 Kč na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu z důvodu přijaté účelové dotace od Úřadu práce v dubnu 2017 a zvýšení rozpočtu výdajů 
města o 239.210 Kč na paragrafu 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) na mzdy a odvody 
pracovníků veřejně prospěšných prací. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/6 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Rozpočtové opatření  č .  12/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů na paragrafu 5512 (SDH) o přijatou neinvestiční dotaci 150 tis. Kč od 
Ministerstva vnitra podle Rozhodnutí čj. MV-23140-7/PO-IZS-2017 a zároveň zvýšení rozpočtu výdajů 
na odměny za pracovní pohotovost členů jednotky PO kategorie JPO II v celkové výši 150 tis. Kč v 
souladu s účelovým určením dotace. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/7 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Rozpočtové opatření  č .  13/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů z titulu přijatého pojistného plnění o 228.200 Kč (odpa 3326) a zvýšení 
rozpočtu výdajů na opravy na paragrafu 3326 z důvodu opravy poškozeného památného sloupu s 
křížkem na hřbitově.   

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/8 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Rozpočtové opatření  č .  14/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu výdajů na paragrafu 6402 z titulu vratky nečerpané části dotace na volby v roce 
2016, které je kryto zapojením 64.717 Kč z převedeného zůstatku finančních prostředků na běžných 
účtech z roku 2016 do roku 2017 - položka 8115 financování. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/9 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

In formace z jednání  kontrolního výboru ze dne 26.4.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání kontrolního výboru ze dne 26.4.2017. 
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přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/10 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Finanční  odměny ředi te lů p.o za I .  pololetí  2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  finanční odměnu ve výši ******* ** Mgr. Jiřímu Olejákovi, řediteli p.o. Základní škola V. Hejny 
Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  finanční odměnu ve výši *****,- Kč Pavle Švorčíkové, ředitelce Mateřské školy Červený Kostelec, 
Větrník 999.  

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  finanční odměnu ve výši ******* ** MgA. Leoši Nývltovi, řediteli Základní umělecké školy Červený 
Kostelec, Nerudova 511. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/11 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací  města v I .  č tvr t le t í  2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za 1. čtvrtletí 2017 
 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/12 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Zpráva o veřejnosprávní  kontro le a účetní závěrky hospo daření  k 31.12.2016 p.o. MKS 
a Knihovna Břet is lava Kafky  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu z veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací Městského kulturního střediska a Knihovny 
Břetislava Kafky Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

účetní závěrku k 31.12.2016 Městského kulturního střediska Červený Kostelec. 
 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I I .   odk ládá  

účetní závěrku k 31.12.2016 Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec. 
 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

IV .   uk ládá  
1.  Vedoucímu správního odboru 

1.1.  předložit RM vyčíslení mzdových nákladů za rok 2016 a skutečnou výši odvodů sociálního a 
zdravotního pojištění. 

Termín: 31.5.2017 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/13 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Převod zisku hospodářského výsledku z roku 2016 do rezervního fondu MKS  

Rada města  

I .   schva lu je  
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převod zisku hospodářského výsledku za rok 2016 p.o. Městské kulturní středisko Červený Kostelec 
ve výši 267.182,-- Kč do rezervního fondu organizace. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/14 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Převod f inančních prostředků z rezervního fondu MK  

Rada města  

I .   odk ládá  

převod finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace města, Knihovny Břetislava 
Kafky Červený Kostelec, k uhrazení ztráty hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 103.815,17 
Kč v návaznosti na bod 12. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/15 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Žádost ZŠ a MŠ Olešnice o uvolnění f inancí  z RF 

Rada města  

I .   souh las í  

s uvolněním finanční částky 200.000,- Kč z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Červený 
Kostelec, Olešnice 190. Částka bude použita na vytvoření  osmi žákovských a jednoho učitelského 
počítačového místa se serverem včetně jednotného softwarového vybavení. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/16 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Pověření  k provádění občanských svatebních obřadů  

Rada města  

I .   pověřu je  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto zastupitelku města: 

- paní Marcelu Frankovou 

aby s účinností od 1.6.2017 vykonávala občanské svatební obřady dle ustanovení odst. 1 písm. a) § 
11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění a v souladu s § 108 odst. 
1) a 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  stanovuje, že tato zastupitelka má právo při obřadech 
užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky. 

 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:1 
 

R-2017/11/17 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě č . 9/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 9/2017 pro pana ****** 
*******, ******* ****, *** ** ****** za předběžnou finanční náhradu 1 000,- Kč + DPH v zákonné výši.   

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/18 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě č . 10 /2017 

Rada města  

I .   schva lu je  
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uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 10/2017 pro pana ******* 
****** * **** ********** ****, *** ***** ***** ******** **, *** ** ******* ******** za předběžnou finanční náhradu 
2 000,- Kč + DPH v zákonné výši.   

 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/19 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Dodatek č . 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 18.3.2016.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o výpůjčce ze dne 18.3.2016 mezi smluvními stranami Městem 
Červený Kostelec se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec (půjčitel)  a TJ 
Červený Kostelec se sídlem Palackého 1234, 549 41 Červený Kostelec (vypůjčitel). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/20 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

In formace z jednání  bytové komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání bytové komise ze dne 24.4.2017. 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/21 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Proná jem bytu 1006/64  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ****** *******, ** ****** ***, ******* ******** na byt 1006/64 ul. Gen. 
Kratochvíla, Červený Kostelec (0+1, kvalita základní, 6. patro). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/22 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Pronájem bytu 1008/81  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ****** *********, ****** ***, ******* ******** na byt 1008/81 ul. Gen. 
Kratochvíla, Červený Kostelec (0+1, kvalita základní, 6. patro). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/23 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Pronájem bytu 1008/40  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ******** **********, *** ***** ***, ******* ******** na byt 1008/40 ul. 
Gen. Kratochvíla, Červený Kostelec (2+1, kvalita základní, 1. patro). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/24 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Pronájem bytu 1008/54  
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Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ******** ********, ******** ****, ******* ******** na byt 1008/54 ul. Gen. 
Kratochvíla, Červený Kostelec (4+1, kvalita základní, 5. patro). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/25 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Pronájem bytu 1010/23  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ******** *******, ******* ***, ******* ******** na byt 1010/23 ul. Gen. 
Kratochvíla, Červený Kostelec (1+1, kvalita základní, 1. patro). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/26 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Pronájem bytu 1011/38  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ***** ***********, ****** ***, ******* ******** na byt 1011/38 ul. Gen. 
Kratochvíla, Červený Kostelec (1+1, kvalita základní, přízemí). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/27 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Pronájem bytu 1012/17  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ****** *******, **** *********** *******, ******* ******** na byt 1012/17 
ul. Gen. Kratochvíla, Červený Kostelec (2+1, kvalita základní, 5. patro). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/28 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Pronájem bytu 1013/33  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ***** *********, ***** ******** **, ******* ******** na byt 1013/33 ul. Gen. 
Kratochvíla, Červený Kostelec (3+1, kvalita základní, 4. patro). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/29 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Pronájem bytu 1014/50  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ********* *********, **** *********** *******, ******* ******** na byt 
1014/50 ul. Gen. Kratochvíla, Červený Kostelec (1+1, kvalita základní, 4. patro). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/30 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Pronájem bytu 1183/5 
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Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ******** *****, ***** ******* **, ******* na byt 1183/5 ul. Náchodská, 
Červený Kostelec (2+1, kvalita základní, 1. patro). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/31 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Pronájem bytu 373/7  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ******* *******, ******** **, ******* ******** na byt 373/7 ul. Manželů 
Burdychových, Červený Kostelec (2+1, kvalita základní, 2. patro). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/32 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Obecně závazná vyhláška č . 2/2017  

Rada města  

I .   doporuču je  

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o změně obecně závazné vyhlášky č. 5/2015, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/33 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

WMS s lužby -  ras trové mapy a or tofoto  

Rada města  

I .   schva lu je  

objednání WMS služeb v oblasti rastrových map a ortofotomap od firmy TopGis, Hněvkovského 30/65, 
617 00 Brno - Komárov.   

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/34 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Navýšení  kapaci ty sběrného dvora Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení a 
zpracování žádosti o podporu z OPŽP a manažerské řízení realizace projektu vč. organizace 
zadávacího řízení na akci "Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec" a předkládá ZM k 
projednání. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/35 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Žádost Kavaler ie Hradec Králové, z.s.  o f inanční dar z prostředků města Červený 
Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost o finanční dar Kavalerii Hradec Králové, z.s  zastoupenou  ****** *******  na akci "Návštěva 
císaře Františka Josefa I. na bojištích 1866 a jízda historickým parním vlakem" ve výši 12 500,- Kč z 
rezervy rady města. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/36 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Žádost o vydání l icence veřejné autobusové dopravy  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro společnost ARRIVA 
VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na lince č. 640 081 Červený Kostelec - Červená Hora - Česká Skalice s 
platností od 1.6.2017 do 31. 12. 2019 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro společnost ARRIVA 
VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na lince č. 640 370 Červený Kostelec - Hronov s platností od 1.6.2017 do 
31. 12. 2019. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro společnost ARRIVA 
VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na lince č. 690 316 Náchod - Zábrodí - Červený Kostelec s platností od 
1.6.2017 do 31. 12. 2019. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro společnost ARRIVA 
VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na lince č. 640 080 Hořičky - Slatina n. Ú. -  Červená Hora - Červený 
Kostelec s platností od 1.6.2017 do 31. 12. 2019. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5.  udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro společnost ARRIVA 
VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na lince č. 690 320 Trutnov - Úpice - Rtyně v Podkr. - Červený Kostelec - 
Náchod s platností od 1.6.2017 do 31. 12. 2019. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/37 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Žádost o f inanční dar na dot isk knihy "Osud jménem Ležáky"  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar na dotisk knihy "Osud jménem Ležáky" ve výši 2 000 Kč. 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/38 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

In formace z jednání  komise tělovýchovy a spor tu ze dne 15.2. a 8.3. 2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise tělovýchovy a sportu konané dne 15.2.2017 a 8.3.2017. 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/39 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

In formace z jednání  osadního výboru Olešnice  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Olešnice, které proběhlo dne 12. 4. 2017. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/40 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

In formace z jednání  osadního výboru Sto lín  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Stolín, které proběhlo dne 11. 5. 2017. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/41 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Oprava komunikace I I I /3036, I I I /3049 z Červeného Koste lce do České Skalice  

Rada města  

I .   schva lu je  

připojení se k žádosti na opravu komunikací v majetku Královéhradeckého kraje. Konkrétně 
komunikace III/3036, III/3049 Červený Kostelec, Červená Hora, Žernov, Česká Skalice. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/42 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Žádost o f inanční dar pro MetalGate Czech Death Fest 2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost o finanční dar na pořádání festivalu MetalGate Czech Death Fest 2017, ***** ******, ******* **, 
*** ** ve výši 15 000,- Kč z rezervy rady města. 

 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/43 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Kemp Brodský  

Rada města  

I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  zajistit vypracování koncepce a finančně provozní analýzy kempu Brodský ve variantách a 
předložit RM. 

 
 

Termín: 31.8.2017 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/11/44 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   schva lu je  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 21.6.2017. 

 
     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

 

R-2017/11/45 - 11. Rada města Červený Kostelec 24.5.2017 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  
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připomínky členů RM. 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  a arch. Marku Wajsarovi předložit dispoziční řešení malého sálu Divadla J. K. Tyla v rámci 
schválené varianty z RM č. usnesení R-2017/08/50 ze dne 10.4.2017. 

Termín: 31.5.2017 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 

 
 
Ing. Rostialav 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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