
USNESENÍ z  5.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 7.3.2018   Strana 1/8 
 

 

Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 5. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 7.3.2018   

 
 

R-2018/05/1 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 -  inž.  sí tě a chodníky  

Rada města  

I .   doporuču je  

 rozšíření záměru investiční akce „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a chodníky“ o provedení 
veřejného osvětlení v celém řešeném úseku cca 2,7 km včetně nasvětlení všech přechodů pro chodce 
a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/2 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Náměst í přechod  

Rada města  

I .   doporuču je  

vyjmout investiční akci „Náměstí přechod“ z realizací na rok 2018 z důvodu nemožnosti průchodného 
technického řešení úprav prostoru před budovou Staré radnice vč. nového přechodu pro chodce 
směrem k prodejně Elektro na náměstí T. G. Masaryka bez vyřešení širších souvislostí a předkládá 
ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/3 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Malý sál  Divadla J.  K. Tyla  

Rada města 

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.11.2017 mezi Městem Červený Kostelec a 
zhotovitelem projektu Interiéru malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci, kterým je D.A.D. 
STUDIO, s.r.o., Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové (IČ: 274 67 104) z původního termínu 
23.2.2018 na nový termín do 10.4.2018 z důvodu dosud stále nevyjasněného a nespecifikovaného 
dispozičního řešení malého sálu divadla, které je klíčové pro dokončení projektové dokumentace. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.11.2017 
se zhotovitelem projektu Interiéru malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci, kterým je 
D.A.D. STUDIO, s.r.o., Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové (IČ: 274 67 104). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/4 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Zázemí a tr ibuna fotbalového hř iště  

Rada města  

I .   schva lu je  
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vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na služby „Projektová dokumentace Zázemí a 
tribuna fotbalového hřiště 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. TEKTUM, spol. s r.o., Horská 72, 541 01 Trutnov (IČ: 474 54 024)…nabídková cena 948.000 Kč 
bez DPH (1,147.080 Kč vč. DPH); 2. JIKA – CZ s.r.o., Čibuz 6, 503 03 Smiřice (IČ: 259 17 234)… 
nabídková cena 940.000,00 Kč bez DPH (1,137.400 Kč vč. DPH); 3. PITTER DESIGN, s.r.o., 
Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí (IČ: 252 75 291)…nabídková cena 825.000 Kč 
bez DPH (998.250 Kč vč. DPH); 4. Orgatex – Náchod s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod (IČ: 252 
60 341)…nabídková cena 1,599.000 Kč bez DPH (1,934.790 Kč vč. DPH); 5. INS spol. s r.o., Parkány 
413, 547 01 Náchod (IČ: 601 09 971)…nabídková cena 1,750.000 Kč bez DPH (2,117.500 Kč vč. 
DPH). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na služby 
„Projektová dokumentace Zázemí a tribuna fotbalového hřiště Červený Kostelec“ mezi Městem 
Červený Kostelec a firmou TEKTUM, spol. s r.o., Horská 72, 541 01 Trutnov (IČ: 474 54 024). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/5 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Rozpočtové opatření  č .  8/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 6171 (správa) celkem o 110 tis. Kč z důvodu uhrazení 
TV spotů, ve kterých bude mapován život a přínos oceněných osobností města Červený Kostelec a 
zvýšení položky financování 8115 o 110 tis. Kč z důvodu zapojení převedených prostředků běžných 
účtů  z roku 2017 do roku 2018 nezapojených do rozpočtu 2018 ke krytí zvýšení výdajů. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/6 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Rozpočtové opatření  č .  9/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů o 29.730 Kč na paragrafu 6402 položce 2222 z důvodu přijatého doplatku 
dotace na volby do Parlamentu, které se konaly v roce 2017 a toto navýšení příjmů použít ke krytí 
navýšení rozpočtu běžných výdajů o 29.730 Kč na paragrafu 6171 (správa) a položce 5168 služby IT 
v roce 2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/7 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Rozpočtové opatření  č .  10/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci na veřejně prospěšné pracovníky 328.432 
Kč a zároveň zvýšení běžných výdajů o 328.432 Kč na paragrafu 3745 (středisko místního 
hospodářství) v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/8 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Rozpočtové opatření  č .  11/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun rozpočtu běžných výdajů mezi položkami v rámci paragrafu 6409: 16.579 Kč z rezervy RM 
(položka 5229) se přesune na zvýšení příspěvku Svazku obcí "Úpa" o 16.579 Kč (položka 5329) 
určených na spolufinancování projektu "Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka" 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/05/9 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Rozpočtové opatření  č. 12/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů města o 188.804,80 Kč na položce 4116 neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu a zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 188.804,80 Kč na paragrafu 3111(mateřské 
školy), položce průtokové transfery zřízeným PO, or. 302 MŠ Větrník, v souladu s účelovým určením 
dotace. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/10 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Žádost ředite lky MŠ Náchodská o povolení výj imky z počtu dět í  ve tř ídě  

Rada města  

I .   povo lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270, výjimku z počtu dětí ve třídě od školního roku 
2017/2018 na neomezenou dobu: 

1. třída Kočička:         do 26 dětí 

2. třída Beruška:         do 26 dětí 

3. třída Sluníčko:       do 26 dětí 

4. třída Krteček:          do 26 dětí 

5. třída Medvídek:       do 13 dětí 

Celková kapacita školy se nemění, tj. 125 dětí. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/11 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Revokace usnesení č . Z -2016/6/24 ze dne 8.  12. 2016  

Rada města  

I .   doporuču je  

revokaci usnesení Z-2016/6/24 ze dne 8. 12. 2016, na jehož základě byl schválen Bezúplatný převod 
(přijetí daru) pozemku p.č. 1180/9 o výměře 14 m

2
 v k.ú. a obci Červený Kostelec, který byl oddělen z 

původního pozemku p.č. 1180/1 geometrickým plánem č. 1762-257/2016 (ze dne 2. 9. 2016, není 
dosud zapsán v katastru nemovitostí) z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města 
Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/12 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Bezúplatný převod (př i jet í  daru)  pozemku p.č . 1180/9 v  k.ú. a obci  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku p. č. 1180/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 
14 m²) v k. ú. a obci Červený Kostelec, který byl oddělen z původního pozemku p. č. 1180/1 
geometrickým plánem č. 1762-257/2016 (ze dne 2. 9. 2016, není dosud zapsán v katastru 
nemovitostí) z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Červený Kostelec. Jedná se o 
pozemek pod stavbou chodníku u silnice č. III/3039. 

 

Zároveň doporučuje ve smlouvě „Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného 
zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k  daru třetí osobě a o 
dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem 
/ místní komunikaci / veřejnou zeleň / apod., v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.“ a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/05/13 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Revokace usnesení č . Z –  2017/08/13 ze dne 7. 12. 2017  

Rada města  

I .   doporuču je  

revokaci usnesení Z – 2017/08/13 ze dne 7. 12. 2017, Směna částí pozemků p.č. 204/1 (trvalý travní 
porost) o výměře cca 110 m

2
, v k.ú. Horní Kostelec,  ve vlastnictví pana ******* ****, ***** ******** ***, 

*** ** ******* ********, **** ******* ******** * **** ********* ******** *** ***** ****** ****, *** ** ******* ********, 
za část p.č. 1048 (ostatní plocha) o výměře cca 40 m

2
 v k.ú. Horní Kostelec z majetku města, z 

důvodu chybějící informace o pozemku p.č.218/1, který je také předmětem směny pozemků a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/14 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Směna část í  pozemků p.č . 204/1 a p.č . 218/1, za část  pozemku p.č.  1048 v k .ú. Horní 
Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

směnu částí pozemků p.č. 204/1(trvalý travní porost) o výměře 127 m
2
 a  p.č. 218/1 (zahrada) o 

výměře 7 m
2
 ve vlastnictví pana ******* ****, ***** ******** ***, *** ** ******* ********, **** ******* ******** * 

**** ********* ******** *** ***** ****** ****, *** ** ******* ******** za část pozemku p.č. 1048 (ostatní 
plocha) o výměře 48 m

2
 v k.ú. Horní Kostelec z majetku města a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/15 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést 
stavbu pro paní ******* *********, ***** ****** ***, *** ** ** ******* ********, na pozemku parc. č. 445/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Stolín – přípojka NN v délce asi 1 m a silniční sjezd o 
rozloze asi 7 m

2
, za finanční náhradu 1.600,- Kč + DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/16 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést 
stavbu pro paní ***** ***********, ***** ********** ***, *** ** ******* ********, na pozemku parc. č. 837, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem – vodovodní přípojka v 
délce asi 1,5 m a silniční sjezd o rozloze asi 1,5 m

2
, za finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/17 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést 
stavbu na pozemku parc. č. 950/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Červený Kostelec – 2 ks 
vodovodní přípojky, každá v délce asi 16,00 m (celkem 32,00 m) a 2 ks kanalizační přípojky, každá v 
délce asi 2,3 m (celkem 4,6 m), pro pana ******* *******, ***** ** ******* ******, *** ** ***** *, a paní ****** 
*********, ***** *************** **** *, *** ** *************, *******, zastoupenou na základě plné moci panem 
******** ********, za finanční náhradu 7.320,- Kč + DPH. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/18 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Smlouva o zř ízení věcného břemene č.  9900090363/1/20 18 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900090363/1/2018 pro „oprávněného“ GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše, IČO: 27295567, DIČ: CZ27295567, 
zastoupeného na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
– Zábrdovice, zastoupena na základě plné moci Bc. Václavem Kuchtou, ved. připojování a rozvoje PZ 
– Čechy východ a p. Miladou Rezlerovou – technikem připojování a rozvoje PZ – Čechy východ a 
„investora“ **** ******* ******, ***** ***** ** ******** *********, *** ***** ***, *** ** ******* ******** - 
plynovodní přípojka v délce 8,67 m, na pozemku p.č. 821, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Lhota za Červeným Kostelcem, za finanční náhradu 1.734,- Kč + DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/19 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

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 plesu města Červený Kostelec v termínu od 26.1.2019 do 27.1.2019. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/20 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Smlouva o dí lo na akc i  „Rekonstrukce dvou bytů u l .  Náchodská č.p.  276,  Červený 
Kostelec“ .  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce dvou bytů v ul. Náchodská č.p. 276, Červený 
Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/21 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Náhradní p lnění  PROTEC plus  

Rada města 

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci náhradního plnění s firmou PROTEC plus s.r.o., IČ 25989111, 
Rtyně v Podkrkonoší. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/22 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Nákup automobilu OMH  

Rada města  

I .   doporuču je  

nákup vozidla VW pro údržbu veřejné zeleně, rozvoz přenosného dopravního značení, svoz 
elektroodpadu, pro obsluhu VPP atd. z důvodu neopravitelnosti vozidla Martin Motors a předkládá ZM 
k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/23 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Rozpočtové opatření  č .  13/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  
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zvýšení rozpočtu investičních výdajů na paragrafu 3745 o 690 tis. Kč z důvodu nákupu automobilu pro 
obsluhu VPP na odboru OMH a zároveň zvýšení položky financování 8115 o 690 tis. Kč, tedy zvýšení 
zapojení převedených prostředků běžných účtů z roku 2017 do roku 2018 a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/24 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Monitorování v l ivu bývalé sk ládky odpadů na Bohdašíně na podzemní vody  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu o hodnocení vlivu bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na podzemní vody za rok 2017, kterou 
zpracovala Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČ 26473330, Praha, v únoru 2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o dílo č. 2018 2049 pod názvem: "Červený Kostelec - Bohdašín. Hodnocení vlivu 
skládky TKO na podzemní vody za rok 2018" se společností Hydrogeologická společnost, s.r. o., IČ 
26473330, Praha, týkající se monitorování vlivu bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na podzemní 
vody v roce 2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o dílo č. 2018 2049 pod názvem: 
"Červený Kostelec - Bohdašín. Hodnocení vlivu skládky TKO na podzemní vody za rok 2018" se 
společností Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČ 26473330, Praha, týkající se monitorování vlivu 
bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na podzemní vody v roce 2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/25 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt 296/10 v DPS U Jakuba  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/10 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, přízemí) s paní ******* *********, ********* **, ******* ********* 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/26 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Žádost o obnovení  sochy sv . Jana Nepomuckého  

Rada města  

I .   zam í tá  

žádost o obnovení sochy sv. Jana Nepomuckého na hranicích města Rtyně v Podkrkonoší a Lhota za 
Červeným Kostelcem. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/27 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Dopis p.  Frýby  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

dopis p. ***** *** ******** ***, ** ********* 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/28 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Hospodaření voda Č. Koste lec za 12/2017 a 1/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o hospodaření voda Č. Kostelec za období 12/2017 a 1/2018. 



USNESENÍ z  5.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 7.3.2018   Strana 7/8 
 

 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/29 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Hospodaření voda Č. Koste lec za rok 2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  hospodaření Voda Červený Kostelec, s.r.o. za rok 2017. 
     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  rozdělení zisku takto: sociální fond 75 000,- Kč, fond rozvoje 231 626,40 Kč. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/30 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Odměny s tatutárním orgánům Voda Červený Koste lec s .r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyplacení odměn ve výši: člen dozorčí rady **** Kč a jednatel ** ***,- Kč. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/31 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Dům pro seniory  

Rada města  

I .   doporuču je  

vypracování studie výstavby domova pro seniory s cílem upřesnit jeho velikost a umístění v 
zamýšleném území. Tzn. v místě mezi DPS U Jakuba a bývalými ateliéry Břetislava Kafky a předkládá 
ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  jednat s majiteli o odkupu pozemků potřebných k výstavbě a získat souhlas majitelů 
dotčených pozemků se záměrem výstavby domova pro seniory. 

Termín: 31.5.2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/32 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Novostavba zázemí volejbalového areálu  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený 
Kostelec“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 
547 01 Náchod (IČ: 252 75 062). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo týkající se posunu termínu zahájení stavebních prací 
z 2.4.2018 na 2.5.2018 a posunu termínu dokončení stavebních prací z 1.10.2018 na 1.11.2018. 
Důvodem je oslovení firmy Průmstav Náchod s.r.o. Městem Červený Kostelec jako druhého v 
pořadí po odmítnutí vítězným uchazečem uzavřít Smlouvu o dílo a tím posunu doby přípravy 
stavby. Délka plnění díla se nemění. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

1.  starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
„Novostavba zázemí volejbalového areálu“ s firmou Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 
547 01 Náchod (IČ: 252 75 062). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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2.  starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci 
stavby „Novostavba zázemí volejbalového areálu“ s firmou Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 
1776, 547 01 Náchod (IČ: 252 75 062). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/05/33 - 5. Rada města Červený Kostelec 7.3.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů 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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