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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 24. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 13.12.2017   

 
 

R-2017/24/1 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

 Rozpočtové opatření č.  67/2017 -  žádost  ZUŠ o invest iční př íspěvek  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  poskytnutí příspěvku z rozpočtu města do investičního fondu Základní umělecké škole Červený 
Kostelec, Nerudova 511, v částce 100.000,- Kč. Navýšení investičního fondu školy umožní 
zakoupení koncertního klavíru zn. PETROF. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  poskytnutí investičního příspěvku 100 tisíc Kč pro ZUŠ Červený Kostelec a pokrytí zvýšeného 
rozpočtu výdajů na paragrafu 3231 vyššími přijatými příjmy na položce 1111 (daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků), na které bude zvýšen rozpočet také o 100 
tis. Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/2 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Revokace usnesení č . R -2017/05/18 

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení Rady města č. R-2017/05/8 ze dne 15.2.2017. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/3 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Žádost ředite lky MŠ Větrník  o povolení vý j imky z počtu dětí  ve tř ídě  

Rada města  

I .   povo lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Větrník 999, výjimku z počtu dětí ve třídě od školního roku 
2017/2018 na neomezenou dobu: 

1. Třída Sluníčko:        do 26 dětí 

2. Třída Stromeček:     do 26 dětí 

3. Třída Medvídek :     do 26 dětí 

4. Třída Motýlek:         do 26 dětí 

5. Třída Berušky:         do 18 dětí 

Celková kapacita školy se nemění, tj. 130 dětí. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/4 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Žádost MKS o př i jet í  daru od Saar  Gummi  

Rada města  

I .   schva lu je  
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přijetí finančního daru v částce 7.320,- Kč od firmy Saar Gummi Czech s.r.o. pro Městské kulturní 
středisko Červený Kostelec. Dar je určen na podporu kultury v Červeném Kostelci. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/5 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Žádost MŠ Náchodská o př i jet í  daru od f i .  Saar  Gummi Czech s .r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

přijetí finančního daru v částce 12.000,- Kč od firmy Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec pro 
Mateřskou školu Červený Kostelec, Náchodská 270. Dar bude použit na nákup vánočních dárků pro 
děti MŠ. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/6 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Žádost MŠ Náchodská o schválení odpisového plánu DHM na rok 2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270, odpisový plán DHM na rok 2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

 

R-2017/24/7 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Žádost ZUŠ o schválení  odpisového plánu DHM na rok 2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

Základní umělecké škole Červený Kostelec odpisový plán DHM na rok 2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/8 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

In formace z jednání  školské komise ze dne 4.12.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání školské komise ze dne 4.12.2017. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/9 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Pronájem sokolovny Městskému kul turnímu s tředisku  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem hlavního sálu sokolovny Městskému kulturnímu středisku, Žižkova 365, Červený Kostelec 
pro uspořádání tanečních pro dospělé v termínu od 7.1.2018 do 18.2.2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/10 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro Ing. Petra Kadaníka, Hronovská 779, 542 33 Rtyně v 
Podkrkonoší za finanční úhradu 59.800,- Kč + DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

       R-2017/24/11 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Smlouva o zř ízení věcného břemene  

Rada města  
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I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014666/VB/2, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupený firmou MATEX HK s.r.o. na 
základě plné moci e.č. PM/II-049/2017 ze dne 30. 1. 2017, se sídlem Kladská181, 500 03 Hradec 
Králové, za finanční náhradu 2.400,- Kč + DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/12 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Smlouva o zř ízení věcného břemene č.  6DHM170486  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM170486 s Povodím Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/13 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Smlouva o právu provést  stavbu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 1114/9 v k.ú. Červený Kostelec pro pana 
******* ********, ********** *, *** ** ******* ******** *  **** ************ *****, ** ***** ***, *** ** ***** * 
************ 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/14 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Darovací  smlouvy týkajíc í  se převodu tě locv ičného nářadí  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Darovací smlouvy se Základní školou V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Darovací smlouvy s T.J. Sokol Červený Kostelec, Chrby 675, Červený Kostelec. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/15 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Smlouva o nájmu bytu na dobu urč itou  

Rada města  

I .   schva lu je  

vzor Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/16 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Nájemní smlouva o nájmu bytu v  domě zv láštního určení  

Rada města  

I .   schva lu je  

vzor Nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/17 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Smlouva o nájmu bytu na dobru urč itou -  předplacený nájem  

Rada města  

I .   schva lu je  

vzor Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou - předplacený nájem 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/24/18 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Žádost o opravu komunikace na p.p.č.  820 Lhota  

Rada města  

I .   zam í tá  

žádost o opravu komunikace na p.p.č. 820 Lhota z důvodu úzké komunikace kolem níž jsou soukromé 
pozemky. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/19 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Dodatek č . 1 ke smlouvě o zaj ištění  zpětného odběru e lektrozař ízení  se společností  
ELEKTROWIN a.s .  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 13.3.2013 se 
společností ELEKTROWIN a. s., IČ 27257843, Praha. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/20 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 13.11.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z komise životního prostředí ze dne 13.11.2017. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  projednat s dodavatelem projektové dokumentace 21 s.r.o. Peter Lényi, Panenská 3, 811 05 
Bratislava možnost náhradní výsadby platanů javorolistých u ulice 17.listopadu. 

Termín: 10.1.2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/21 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Žádost o f inanční podporu k real izac i rekonstrukce hospodářské budovy v Hav lov icích  

Rada města  

I .   zam í tá  

žádost o finanční podporu  k realizaci třetí etapy rekonstrukce hospodářské budovy v Havlovicích. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/22 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Žádost o indiv iduální  dotaci  pro Vole jbal  Červený Koste lec, z.s. .  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  poskytnutí individuální dotace ve výši 49 000,- Kč z rozpočtu města pro Volejbal Červený Kostelec, 
z.s. v souladu s předloženou žádostí. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města s Volejbalem Červený 
Kostelec, z.s. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  rozpočtové opatření č. 68/2017: zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 3419 o 49 tis. Kč a 
zároveň zvýšení rozpočtu daňových příjmů o 49 tis. Kč na položce 1111 (daň z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/23 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 
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Rekonstrukce opěrné zdi  v  u l ic i  Lánská  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce opěrné zdi v 
ulici Lánská, Červený Kostelec“ zadané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 a § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a pořadí uchazečů: 

1. REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov (IČ: 648 24 781)…nabídková cena 
1,156.450,02 Kč bez DPH (1,399.304,52 Kč vč. DPH); 2. SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 
470 01 Česká Lípa (IČ: 250 18 094)…nabídková cena 1,390.152,71 Kč bez DPH (1,682.084,78 Kč vč. 
DPH); 3. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Závod Čechy Východ, Piletická 498, 
503 41 Hradec Králové (IČ: 452 74 924)…nabídková cena 1,677.242,39 Kč bez DPH (2,029.463,29 
Kč vč. DPH); 4. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno (IČ: 253 17 
628)…nabídková cena 2,146.689,03 Kč bez DPH (2,597.493,73 Kč vč. DPH).  

     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce 
opěrné zdi v ulici Lánská, Červený Kostelec“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou REPARE 
TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov (IČ: 648 24 781). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/24 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Novostavba zázemí volejbalového areálu  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Novostavba zázemí 
volejbalového areálu“ zadané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 a § 27 zákona č. 
134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a pořadí uchazečů: 

1. Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov (IČ: 465 04 
303)…nabídková cena 3,697.659,34 Kč bez DPH (4,474.156,96 Kč vč. DPH); 2. Průmstav Náchod 
s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod (IČ: 252 75 062)…nabídková cena 3,725.327,05 Kč bez 
DPH (4,507.645,93 Kč vč. DPH); 3. STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ: 
259 57 481)…nabídková cena 3,833.138 Kč bez DPH (4,638.096,80 Kč vč. DPH); 4. STAKO Červený 
Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec (IČ: 455 36 
422)…nabídková cena 4,039.498,67 Kč bez DPH (4,887.793,39 Kč vč. DPH); 5. TOKAMA stavební 
s.r.o., Ostravská 19, 739 25 Sviadnov (IČ: 014 45 961)…nabídková cena 5,624.576 Kč bez DPH 
(6,805.737 Kč vč. DPH). 

     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Novostavba 
zázemí volejbalového areálu“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou Broumovské stavební sdružení 
s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov (IČ: 465 04 303). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/25 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Cyklostezka a místní  komunikace v průmyslové zóně Červený Koste le c 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.5.2017 na dodávku stavby „Cyklostezka a místní 
komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec“ mezi Městem Červený Kostelec a zhotovitelem 
stavby společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1. Dodatek se týká víceprací a 
méněprací vzniklých v průběhu stavby v celkové výši 217.113,85 Kč bez DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.5.2017 
na dodávku stavby „Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec“ se 
zhotovitelem stavby společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/24/26 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Chodník Obalovna -  Devět Kř ížů  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-17-291 mezi Městem Červený Kostelec a RPA Dotace, 
s.r.o., Koutného 2269/3, 628 00 Brno – Líšeň (IČ: 013 99 357) týkající se konzultačních a 
poradenských služeb pro zpracování žádosti o dotaci k projektu „Chodník Obalovna – Devět Křížů 
Červený Kostelec“, který bude předložen do podprogramu SFDI „Příspěvky pro naplňování 
programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zpřístupňování 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2019“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-17-323 mezi Městem Červený Kostelec a Regionální 
poradenskou agenturou, s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno (IČ: 262 98 163) týkající se 
konzultačních a poradenských služeb k organizaci výběrového řízení a zajištění realizačního 
managementu k projektu „Chodník Obalovna – Devět Křížů Červený Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

1.  starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-17-291 s RPA 
Dotace, s.r.o., Koutného 2269/3, 628 00 Brno – Líšeň (IČ: 013 99 357) týkající se konzultačních a 
poradenských služeb pro zpracování žádosti o dotaci k projektu „Chodník Obalovna – Devět Křížů 
Červený Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-17-323 s 
Regionální poradenskou agenturou, s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno (IČ: 262 98 163) 
týkající se konzultačních a poradenských služeb k organizaci výběrového řízení a zajištění 
realizačního managementu k projektu „Chodník Obalovna – Devět Křížů Červený Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/27 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Žádost ředite lky MŠ Větrník  o dodatečné pro jednání odměny za I I .  polo letí  2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční odměnu Pavle Švorčíkové, ředitelce Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 999, v částce 
*****,* *** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/28 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Rozpočty  a střednědobé výhledy rozpočtu PO  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 Mateřské školy, Červený 
Kostelec, Větrník 999. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 Mateřské školy, Červený 
Kostelec, Náchodská 270. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 Základní školy  V.Hejny, 
Červený Kostelec, Komenského 540. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 Základní školy, Červený 
Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5.  rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 Základní školy a Mateřské 
školy, Červený Kostelec, Olešnice 190. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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6.  rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 Základní umělecké školy 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

7.  rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 Knihovny Břetislava Kafky 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

8.  rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 Městského kulturního střediska 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/29 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Smlouva na dodávku obědů  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy na dodávku obědů s firmou Miloš Vojtas, IČ 48619507, Pavla Wonky 179, Česká 
Skalice. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

 

R-2017/24/30 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Rozpočtové opatření  č .  65/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4122 neinv. přijaté transfery od krajů z důvodu přijetí neinvestiční 
dotace 10 tisíc Kč určené pro ZŠ V. Hejny na projekt "Hýbejme se..." a zvýšení rozpočtu výdajů o 10 
tisíc Kč na paragrafu 3113 základní školy. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/31 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Rozpočtové opatření  č .  66/2017 

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu investičních výdajů na paragrafu 3745 o 146.670 Kč z důvodu RM schváleného 
nákupu sypače k vozidlu Belos a zároveň zvýšení rozpočtu příjmů celkem o 146.670 Kč – na položce 
1112 daňové příjmy z DPFO o 100 tisíc Kč a na položce 1337 příjmy z poplatku za sběr komunálního 
odpadu o 46.670 Kč.   

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/32 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Dodatek ke Smlouvě o úvěru z fondu rozvoje bydlení města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení města Červený Kostelec uzavřené 
dne 3.7.2017 s paní ***** ********, ********* ***, ******* ********* 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/33 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Náměst í přechod  

Rada města  

I .   odk ládá  

řešení úprav prostoru před budovou Staré radnice vč. nového přechodu pro chodce směrem k 
prodejně Elektro na náměstí T. G. Masaryka dle předloženého investičního záměru z XI/2017, který 
zpracoval městský architekt Ing. arch. Marek Wajsar z důvodu projednání nového přechodu na 
dopravním inspektorátu v Náchodě s panem Kultem. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/24/34 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Př ipomínky ze ZM konané dne 7.12.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky ze ZM, které se konalo dne 7.12.2017. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  

řed i te l i  Voda Červen ý Kos te lec  s . r .o .  za j is t i t  zachování  sběrného  m ís ta  b ioodpadu  
na č is t í rně  odpadních  vod.  
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/24/35 - 24. Rada města Červený Kostelec 13.12.2017 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů rady města. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  připravit roční harmonogram "Příprava a realizace investic pro rok 2018". 
Termín: 31.1.2018 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
1.2.  zaslat dopis firmě 21 s.r.o. Peter Lényi, Panenská 3, 811 05 Bratislava, ve kterém je 

upozorní na lhůty pro odevzdání PD. 
Termín: 22.12.2017 

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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