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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 12. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 12.6.2017   

 
 

R-2017/12/1 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

In formace o průběhu příprav a real izací  invest ičních akcí  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/2 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Cyklostezka a místní  komunikace v průmyslové zóně Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby "Cyklostezka a místní komunikace v 
průmyslové zóně Červený Kostelec" mezi Městem Červený Kostelec a společností EUROVIA CS, 
a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město (IČ: 452 74 924), kterým se upřesňuje předmět 
díla dle předloženého rozpočtu a posouvají se dílčí termíny realizace stavby o 1 měsíc.  

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na dodávku 
stavby "Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec" od společnosti 
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město (IČ: 452 74 924). 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/3 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Novostavba zázemí volejbalového areálu  

Rada města  

I .   neschva lu je  

vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce "Zázemí volejbalového areálu" 
zadané jako veřejná zakázka malého rozsahu dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o 
veřejných zakázkách, od jediného uchazeče: Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 
550 01 Broumov (IČ: 465 04 303) s nabídkovou cenou ve výši 4 148 226 Kč vč. DPH. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   zrušu je  

výběrové řízení na stavební práce "Zázemí volejbalového areálu" zadané jako veřejná zakázka 
malého rozsahu dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  vypsat výběrové řízení na stavební práce "Zázemí volejbalového areálu" zadané jako 
veřejná zakázka malého rozsahu dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných 
zakázkách. 

 
Termín: v nejkratší možné lhůtě, nejpozději do 31.8.2017 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/4 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Parkov iš tě -  hrad Vízmburk I I .  

Rada města  

I .   doporuču je  

znění Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko v české a polské verzi týkající se spolupráce na projektu "Po stopách společné 
středověké historie", jehož součástí je navrženo pro návštěvníky zříceniny hradu Vízmburk 
vybudování parkoviště pro 20 automobilů na pozemku p.č. 665/3 a prodloužení stávající účelové 
komunikace na pozemku p.č. 879 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/5 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Smlouva o přezkoumání  hospodaření města 2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města se společností C.P.A. Audit, spol.  

s r. o. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/6 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Hospodaření města za  leden až květen 2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření města za leden až květen 2017. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/7 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Rozpočtové opatření  č .15/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení výdajů rozpočtu na paragrafu 3613 (nebytové hospodářství), položce 6121 (investiční výdaje) 
o 50.000 Kč na krytí výdajů zhotovení odběrního místa vody u hydrantu na Bohdašíně a zvýšení 
rozpočtu příjmů za prodej pozemků na paragrafu 3639, položce 3111 o 50.000 Kč. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/8 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Rozpočtové opatření  č .16/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení výdajů na paragrafu 3412 položce investičních výdajů 6121 organizaci 8010 zázemí 
tenisových kurtů o 291.900 Kč a jeho pokrytí zapojením 291.900 Kč z převedeného zůstatku běžného 
účtu z roku 2016 do roku 2017 nezapojeného do schváleného rozpočtu na rok 2017. 
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přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/9 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Rozpočtové opatření  č .17/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení provozního příspěvku Městského kulturního střediska ČK o 30.410 Kč (paragraf 3392) kryté 
přijatými nerozpočtovanými příjmy města ze sponzorských darů v celkové výši 30.410 Kč bez DPH 
(paragraf 2144 - ostatní služby, položka 2111). 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/10 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Rozpočtové opatření  č .  18/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů za prodej pozemků o 351.100 Kč (paragraf 3639) na krytí zvýšení rozpočtu 
investičních výdajů akce "sokolovna akustika - strop" o 351.100 Kč na paragrafu 3613 (celkový 
rozpočet výdajů akce činí po navýšení částku 1.751.100 Kč). 

 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/11 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Rozpočtové opatření  č .  19/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

navýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 2212 o 250.000 Kč z důvodu do plánu nově zařazené 
opravy ulice Žižkova směrem k Albi bude pokryto zvýšením rozpočtu kapitálových příjmů o 250.000 Kč 
na paragrafu 3639 za prodej pozemků. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/12 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Rozpočtové opatření  č .  20/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun rozpočtu investičních výdajů na projekty z paragrafu 3639  v částce 440 tisíc Kč na paragraf 
2212  v částce 360 tisíc Kč (schválený rozpočet - projekt cyklostezka, ř.1) a na paragraf 3412 v částce 
80 tisíc Kč (schválený rozpočet - projekt házená - víceúčelové hřiště, ř.3). 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/13 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Rozpočtové opatření  č .  21/2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů z Fondu rozvoje bydlení o 150.000 Kč na paragrafu 3611 
(individuální potřeby bydlení) kryté zvýšením financování na položce 8115 - zapojením 150.000 Kč z 
převedeného zůstatku účtu Fondu rozvoje bydlení z roku 2016 do roku 2017 a předkládá ZM k 
projednání. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/12/14 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Žádost o poskytnut í  půjčky z Fondu rozvoje bydlení  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení podle obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Města 
Červený Kostelec pro **** ********, ********* ***, ******* ******** na opravu opěrné zdi, která náleží k 
domu čp. 851 v Jiráskově ulici a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  prodloužení splatnosti půjčky ze 4 roků na 6 roků pro paní **** ********, ********* ***, ******* ******** 
předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/15 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Účetní závěrka hospodaření  k 31.12.2016 p.o.  Knihovna Břet is lava Kafky  

Rada města  

I .   schva lu je  

účetní závěrku k 31.12.2016 Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec. 

 
     přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

 

R-2017/12/16 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Převod f inančních prostředků  z rezervního fondu Knihovny Břet is lava Kafky  

Rada města  

I .   schva lu je  

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. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/17 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Žádost ZŠ V.  Hejny o převod zisku hospodářského výsledku z doplňkové činnost i  za 
rok 2016 

Rada města  

I .   schva lu je  

převod zisku hospodářského výsledku z doplňkové činnosti za rok 2016 Základní škole V. Hejny 
Červený Kostelec ve výši 7.290,18 Kč do rezervního fondu. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/18 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Výběrové ř ízení na akci "Stavební a akust ické úprav y sálu sokolovny"  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  výběr nejvhodnější nabídky na akci "Stavební a akustické úpravy sálu sokolovny", Chrby 675, 
Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci "Stavební a akustické úpravy sálu sokolovny, Chrby 675, Červený 
Kostelec s firmou IKstav s.r.o., Horní Kostelec 159, 549 41 Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/12/19 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Výpůjčka TJ Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce pro TJ Červený Kostelec, Palackého 1234, Červený Kostelec na dobu 
neurčitou. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/20 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

In formace z jednání  majetkové komise ze dne 22.5.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání majetkové komise ze dne 22.5.2017. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/21 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Koupě pozemku s t.p.č .  153 v  k.ú.  Červený Koste lec.  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

koupi pozemku do majetku města . st.p.č.153 o výměře 378 m
2
 jehož součástí je budova s č.p. 104 v 

k.ú. Červený Kostelec od paní **** ******** * **** ***** ******, ******** ***, *** ** ******* ******** a 
předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/22 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Revokace usnesení č . Z -2017/03/13 ze dne 20.  4. 2017  

Rada města  

I .   doporuču je  

revokaci usnesení č. Z-2017/03/13 ze dne 20. 4. 2017 a předkládá ZM k projednání. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/23 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Prodej část i  pozemku p.č . 24/2 v  k.ú.  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej části pozemku p.č. 24/2 (zahrada) o výměře cca  60 m² v k.ú. Červený Kostelec pro pana 
********* *****, ** ****** ***, *** ** ******* ******** za cenu v čase a místě obvyklou 500,- Kč/m² a 
předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/24 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Prodej pozemku p.č.  820/2 v  k.ú.  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

prodej pozemku p.č. 820/2 (ostatní plocha) o výměře 112 m² v k.ú. Červený Kostelec pro pana ***** 
******, ******** ****, *** ** ******* ******** za cenu v čase a místě obvyklou 100,- Kč/m² a předkládá ZM k 
projednání. 
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přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/25 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Př i je tí  daru část i  pozemku p.č . 928/14 v  k.ú.  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

přijetí daru části pozemku p.č. 928/14 (ostatní plocha) o výměře cca 17 m² v k.ú. Červený Kostelec od 
pana ****** ********, ***** ****, *** ** ****** a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/26 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Směna část i  pozemku s doplatkem p.č.  442/2 a p.č.  442/3 za část s t .p.č . 114 a p.č . 
158/3 v k .ú. Sto l ín  

Rada města  

I .   doporuču je  

směnu částí pozemků s doplatkem z majetku města - p.č. 442/2 (ostatní plocha) o výměře cca 180 m² 
a p.č. 442/3 (ostatní plocha) o výměře cca 3 m² za část pozemku p.č. 158/3 (zahrada) o výměře cca 
10m² a st.p.č. 114 o výměře cca 40 m² ve vlastnictví paní ***** *******, ****** **, *** ** ******* ********, 
která uhradí zbytek ze směňovaného pozemku za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč/m² a 
předkládá ZM K projednání. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/27 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě č . 11/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 11/2017 pro pana ****** 
******* * **** ********* ******, *** ***** ********** ***, *** ** ******* ******** za předběžnou finanční náhradu 
1 000,- Kč + DPH v zákonné výši.   

 
     přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

 

R-2017/12/28 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Dodatek č . 1 ke Kupní  smlouvě o převodu v lastn ictv í nemovitos t i  ze dne 16.12.2013 

Rada města  

I .   doporuču je  

uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu vlastnictví nemovitosti ze dne 16.12.2013 pro 
Oblastní charitu Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec a předkládá ZM 
k projednání. 

  
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/29 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Žádost i  o dotac i z dotačního programu města Č.  Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  žádost o dotaci na publikaci "Byli u toho" pro rok 2017 ve výši 25 000,- Kč pro ** ******* ******, * 
******** *** ******* ********* 

      přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  žádost o dotaci na akci "Letní příměstské tábory" pro rok 2017 ve výši 4 500,-Kč pro pí ********** 
******, ******** **, ******* ********* 
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přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

3.  žádost o dotaci na akci "Dětský rybářský tábor" pro rok 2017 ve výši 9 000,- Kč pro Český rybářský 
svaz, Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

4.  žádost o dotaci na akci "Výměnný pobyt DSZ Poprad" pro rok 2017 ve výši 12 000,- Kč pro DPS 
Červánek a Jitřenka, Červený Kostelec. 

 
       přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

5.  žádost o dotaci na akci "Zahraniční soutěž Preveza Řecko" pro rok 2017 ve výši 20 000,- Kč pro 
DPS Červánek a Jitřenka, Červený Kostelec. 

 
      přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

6.  žádost o dotaci na akci "Výměnný pobyt Rolnička Praha" pro rok 2017 ve výši 2 500,- Kč pro DPS 
Červánek a Jitřenka, Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

7.  žádost o dotaci na akci "Výměnný pobyt Korálek Most" pro rok 2017 ve výši 3 000,- Kč pro DPS 
Červánek a Jitřenka, Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

8.  žádost o dotaci na akci "Soustředění mladých hasičů" pro rok 2017 ve výši 3 000,- Kč pro SDH 
Bohdašín, Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

9.  žádost o dotaci na akci "Fotbalový turnaj v minikopané" pro rok 2017 ve výši 2 500,- Kč pro ROMA, 
5. května 603, Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

10. žádost o dotaci na akci "Dětské sportovní odpoledne" pro rok 2017 ve výši 2 000,- Kč pro ROMA, 
5. května 603, Červený Kostelec. 

 
       přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

11. žádost o dotaci na akci "Beach aktivity" pro rok 2017 ve výši 5 000,- Kč pro Volejbal Červený 
Kostelec, z.s. 

 
       přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

12. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na publikaci "Byli u toho" pro rok 2017 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 34/2017 s p. ******** *******, * ******** *** ******* ********** 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

13. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Letní příměstské tábory"  pro rok 
2017 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 36/2017 s p. ********** *******, ******** **, ******* 
*********** 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

14. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Dětský rybářský tábor"  pro rok 2017 
z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 37/2017 s Českým rybářským svazem, Červený 
Kostelec. 

 
        přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

15. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na "Výměnný pobyt DSZ Poprad"  pro rok 
2017 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 38/2017 s DPS Červánek a Jitřenka, Červený 
Kostelec. 

 
         přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

16. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Zahraniční soutěž Preveza Řecko"  
pro rok 2017 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 39/2017 s DPS Červánek a Jitřenka, 
Červený Kostelec. 
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          přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

17. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Výměnný pobyt Rolnička Praha"  pro 
rok 2017 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 40/2017 s DPS Červánek a Jitřenka, Červený 
Kostelec. 

 
         přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

18. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Výměnný pobyt Korálek Most"  pro 
rok 2017 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 41/2017 s DPS Červánek a Jitřenka, Červený 
Kostelec. 

 
        přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

19. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Soustředění mladých hasičů" pro rok 
2017 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 42/2017 s SDH Bohdašín, Červený Kostelec. 

 
        přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

20. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Fotbalový turnaj v minikopané"  pro 
rok 2017 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 43/2017 s ROMA, 5. května 603, Červený 
Kostelec. 

 
       přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

21. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Dětské sportovní odpoledne" pro rok 
2017 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 44/2017 s ROMA, 5. května 603, Červený 
Kostelec. 

 
      přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

22. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Beach aktivity" pro rok 2017 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 45/2017 s Volejbal Červený Kostelec, z.s. 

 
      přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   zam í tá  

1.  žádost o dotaci na akci "Světový pohár dvojic v šipkách" pro rok 2017 pro ** ******** *****, ******** 
**, ******* ******** z důvodu nedoložení všech podkladů k žádosti. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Světový pohár dvojic v šipkách"  pro 
rok 2017 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 35/2017 s p. ********* ******, ******** **, ******* 
********* 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/30 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Územní p lán Červený Koste lec -  námitky a př ipomínky k veře jnému projednání  

Rada města  

I .   doporuču je  

ZM souhlasit s výsledky projednání návrhu územního plánu, schválit Rozhodnutí o námitkách a 
Vyhodnocení připomínek uplatněných při projednávání návrhu Územního plánu Červený Kostelec a 
předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/31 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Územní p lán Červený Koste lec -  Zpráva o ověření souladu s Pol i t ikou územního 
rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kra je,  se stanov isky 
dotčených orgánů a stanov iskem krajského úřadu  

Rada města  

I .   doporuču je  
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ZM schválit Zprávu o ověření souladu Územního plánu Červený Kostelec s Politikou územního 
rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky dotčených 
orgánů a stanoviskem krajského úřadu a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/32 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Územní p lán Červený Koste lec -  vydání formou opatření  obecné povahy  

Rada města  

I .   doporuču je  

ZM vydat Územní plán Červený Kostelec formou opatření obecné povahy a předkládá ZM k 
projednání. 

Vydáním a nabytím účinnosti Územního plánu Červený Kostelec se ruší doposud platný Územní plán 
města Červený Kostelec včetně všech vydaných změn. 

 
      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

 

R-2017/12/33 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Dodatek č . 1 k  Veřejnoprávní  smlouvě  

Rada města  

I .   doporuču je  

uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č. Kostelec 
číslo 18/2016 při spolupráci na projektu "Festival zážitku" v regionu Kladské pomezí ze dne 7.10.2016 
s BRANKOU o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČO 25915096 a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/34 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Hospodaření voda 4/2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření voda 4/2017. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/35 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Jmenný seznam členů jednotky JPO II  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

aktualizovaný seznam jednotky JPO II, který je přílohou Zřizovací listiny Jednotky požární ochrany 
města Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/36 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 15.5.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání komise životního prostředí ze dne 15.5.2017. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/37 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 
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Komunikace ALBI  

Rada města  

I .   schva lu je  

opravu komunikace k Albi v ulici Žižkova ve variantě při použití asfaltové živice ve dvou vrstvách, kdy 
firma ALBI uhradí příspěvek 100 000,- Kč. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/38 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Přechod pro chodce "U Penny" a smlouvy s  SÚS  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  uzavření Smlouvy o výpůjčce pro přechod pro chodce "U Penny" se Správou silnic 
Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice a předkládá ZM k 
projednání. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti pro 
přechod pro chodce "U Penny" elektrický přívod pro VO, nasvětlení přechodu, k.ú. Červený 
Kostelec - Červený Kostelec se Správou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 
04 Hradec Králové - Plačice a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/39 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

In formace z jednání  kontrolního výboru ze dne 31.5.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání kontrolního výboru ze dne 31.5.2017. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/12/40 - 12. Rada města Červený Kostelec 12.6.2017 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
 
přijato, pro:4 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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