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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 6. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 21.3.2018   

 
 

R-2018/06/1 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 –  inž.  s í tě a chodníky  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2017 mezi Městem Červený Kostelec a 
zhotovitelem projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a chodníky, 
Červený Kostelec“, kterým je Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec 
Králové (IČ: 274 66 868), týkající se rozšíření projektové dokumentace DUR a DSP + PDPS o veřejné 
osvětlení v celém řešeném úseku cca 2,7 km vč. nasvětlení všech přechodů pro chodce. Rozšíření 
projektové dokumentace si vyžádá zvýšení ceny za DUR a DSP + PDPS o 120.000 Kč bez DPH a 
změnu termínu odevzdání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) z původního 
30.3.2018 na 30.4.2018. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2017 
se zhotovitelem projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a 
chodníky, Červený Kostelec“, kterým je Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 
02 Hradec Králové (IČ: 274 66 868). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/2 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

I /14 Červený Koste lec,  náměstí ,  oprava s i ln ice  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Červený Kostelec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (IČ: 659 93 390) týkající se sjednání společného postupu zadavatele 
a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „I/14 Červený Kostelec, náměstí, oprava silnice“, jejichž součástí je oprava obrub, 
kterou financuje Město Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

jednoho člena komise vč. náhradníka pro otevírání nabídek a pro hodnocení a posouzení nabídek od 
uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „I/14 Červený Kostelec, náměstí, 
oprava silnice“. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (IČ: 659 93 390) týkající se sjednání společného 
postupu zadavatele a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zadávání veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „I/14 Červený Kostelec, náměstí, oprava silnice“. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/06/3 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Opt ický kabel mezi  MěÚ –  Stará radnice –  Městská pol ic ie  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Optický 
kabel mezi MěÚ – Stará radnice – Městská policie“ dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., zákona 
o veřejných zakázkách, vč. zadávacích podmínek a návrhu Smlouvy o dílo. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Optický kabel mezi MěÚ – Stará radnice – Městská policie“ dle přílohy vč. zveřejnění na profil 
zadavatele. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „Optický kabel mezi MěÚ – Stará radnice – Městská policie“. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I I .   jm enu je  

komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Optický kabel mezi MěÚ – Stará radnice – Městská policie“. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/4 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

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

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi vlastníkem pozemků Městem Červený Kostelec a 
investorem stavby Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (IČ: 
708 89 546) týkající se dočasného záboru pozemků ve vlastnictví Města Červený Kostelec po dobu 
výstavby „III/5672 Horní Kostelec“ dle seznamu pozemků vč. výměr dočasného záboru uvedeného ve 
smlouvě, která je přílohou zápisu. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka  podepsáním Smlouvy o právu provést stavbu s investorem 
stavby Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (IČ: 708 89 546) 
týkající se dočasného záboru pozemků ve vlastnictví Města Červený Kostelec po dobu výstavby 
„III/5672 Horní Kostelec“ dle seznamu pozemků vč. výměr dočasného záboru uvedeného ve smlouvě, 
která je přílohou zápisu. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/5 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Odvolání  ředi te lů zák ladních škol  

Rada měs ta  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

I .   odvo lává  

1.  pana Mgr. Jiřího Olejáka z pracovního místa ředitele Základní školy V.Hejny, Červený Kostelec, 
Komenského 541, okres Náchod,  z důvodu  uplynutí období 6 let výkonu práce na pracovním 
místě ředitele školy, k poslednímu dni šestiletého období, tj. k 31.7.2018. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  paní Mgr. Hanu Benešovou z pracovního místa ředitelky Základní školy, Červený Kostelec, Lhota, 
Bratří Čapků 138, okres Náchod,  z důvodu  uplynutí období 6 let výkonu práce na pracovním 
místě ředitelky školy, k poslednímu dni šestiletého období, tj. k 31.7.2018. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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3.  paní Mgr. Jitku Švidroňovou z pracovního místa ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Červený 
Kostelec, Olešnice 190,  z důvodu  uplynutí období 6 let výkonu práce na pracovním místě 
ředitelky školy, k poslednímu dni šestiletého období, tj. k 31.7.2018. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/6 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Doplnění  př ih lášek uchazeče o p racovní mís to ředite le ZŠ Červený Koste lec,  Lhota  

Rada města  

I .   schva lu je  

možnost doplnění délky pedagogické praxe uchazeče dokladem osvědčujícím průběh zaměstnání 
(smlouva, potvrzení posledního zaměstnavatele). Jedná se o uchazeče č.1 ( podle abecedního řazení, 
viz důvodová zpráva) na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří 
Čapků 138, okres Náchod. 

V případě, že toto nebude doloženo nebude uchazeč č.1 připuštěn ke konkursnímu jednání. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/7 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Doplnění  př ih lášek uchazečů o na pracovní mís to ředi te le ZŠ V.  Hejny Červený 
Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  možnost doplnění délky pedagogické praxe uchazeče dokladem osvědčujícím průběh zaměstnání 
(smlouva, potvrzení posledního zaměstnavatele). Jedná se o uchazeče č.1 (podle abecedního 
řazení, viz. důvodová zpráva) o pracovní místo ředitele Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, 
Komenského 540, okres Náchod. V případě, že toto nebude doloženo nebude uchazeč připuštěn 
ke konkursnímu jednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  možnost doplnění délky pedagogické praxe uchazeče dokladem osvědčujícím průběh zaměstnání 
(smlouva, potvrzení posledního zaměstnavatele) a dále vysvědčení o státní závěrečné zkoušce.  
Jedná se o uchazeče č.2 (podle abecedního řazení, viz. důvodová zpráva) o pracovní místo 
ředitele Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod. V případě, že 
toto nebude doloženo nebude uchazeč připuštěn ke konkursnímu jednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/8 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

In formace z jednání  bytové komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání bytové komise ze dne 5. 3. 2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/9 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1006/7, Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ****** **********, **** *********** *******, na byt Gen. Kratochvíla 
1006/7, Č. Kostelec (3+1, 3. podlaží). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/10 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1011/45,  Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ****** *********, **** *********** ******* na byt 1011/45, Č. Kostelec 
(4+1, 3. podlaží). 
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přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

 

 

R-2018/06/11 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1010/32,  Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ***** *********, ******** ***, ** ********, na byt Gen. Kratochvíla 
1010/32, Č. Kostelec (1+1, 5. podlaží). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/12 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1183/5, Nácho dská  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ****** **********, ********* ***, ** ********, na byt v ul. Náchodská 
1183/5, Č. Kostelec (2+1, 2. podlaží). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/13 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1012/4, Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ***** *********, ******, na byt v ul. Gen. Kratochvíla 1012/4, Č. 
Kostelec (3+1, 2. podlaží). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/14 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1009/12,  Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ******* *********, **** *********** *******, na byt v ul. Gen. Kratochvíla 
1009/12, Č. Kostelec (2+1, 4. podlaží). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/15 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1007/32,  Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ******* ********, **** *********** *******, na byt v ul. Gen. Kratochvíla 
1007/32, Č. Kostelec (1+1, 5. podlaží). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/16 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1011/49,  Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ******* ************, *** ********* ***, na byt v ul. Gen. Kratochvíla 
1011/49, Č. Kostelec (2+1, 5. podlaží). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/17 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 
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Žádost o povolení  provozovny v městském bytě p. Alena Bar tková,  Náchodská 1183/3  

Rada města  

I .   zam í tá  

povolení provozovny pro svoji vedlejší činnost - masáže a popř. malá půjčovna společenských šatů v 
městském bytě, ul. Náchodská 1183/3. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/18 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Výpověď nájemní smlouvy Renaty  Turkové, čp.  55, u l.  Horní Koste lec,  prostřednictv ím 
JUDr. Vladis lava Ježka  

Rada města  

I .   schva lu je  

vypovězení nájemní smlouvy ****** *******, *** ****, ***** ********, ** ******** prostřednictvím advokátní 
kanceláře. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/19 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Výběrové ř ízení na akci „Prodej  has ičského vozid la“.  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na prodej ojetého hasičského vozidla LIAZ VIN: 120097206, SPZ 
1H74515 obcí Slatina nad Úpou, 549 47 Slatina nad Úpou 65 (IČ:00273023) za nabídkovou cenu 
210.000,-Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním „Kupní smlouvy“ o prodeji hmotného majetku – 
hasičského vozidla LIAZ VIN: 120097206, SPZ 1H74515 s obcí Slatina nad Úpou, 549 47 Slatina nad 
Úpou 65 (IČ:00273023). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/20 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Smlouva o zř ízení věcného břemene č.  9/40/18/0059/Ha/N  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9/40/18/0059/Ha/N pro „oprávněného“ Město 
Červený Kostelec, Nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 00272566, DIČ: 
CZ00272566, zastoupené starostou města Ing. Rostislavem Petrákem a „Povinného“ Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, 
zastoupená Mgr. Petrem Kašparem – ředitelem organizace, vykonávající vlastnická práva 
Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové, za finanční náhradu 
1.600,- Kč + DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/21 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

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 Město Červený Kostelec, Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, na 
pozemku p.č. 751/1, trvalý travní porost v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem ve spoluvlastnictví 
budoucího povinného, manželů ***********, ***** ***** ** ******** ********* ***, *** ** ******* ******** – 
přípojka NN (pro hřiště Lhota),v délce asi 6,7 m, za finanční náhradu 1.340,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/06/22 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Smlouva o zř ízení věcného břemene č.  8800082613_2/VB/P  

Rada města  

I .   schva lu je  

vedoucí majetkového odboru předložil RM k projednání návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
sml. 8800082613_2/VB/P, na pozemku parc. č. 1116, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Červený Kostelec, v majetku Města Červený Kostelec – plynovodní přípojka pro areál Mertlin s.r.o., v 
délce 0,2 m, dle GP č. 1777-2109/2016, ze dne 15. 12. 2016, pro „oprávněného“  spol. GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Ústí nad Labem – Klíše, zastoupena na základě plné moci společností GridServices 
s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČO: 27935311, zastoupena na základě plné 
moci Bc. Václavem Kuchtou, vedoucím připojování a rozvoje PZ – Čechy východ a Miladou 
Rezlerovou, technikem připoj. a rozvoje PZ – Čechy východ, za finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH. 

        přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/23 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 5.3.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise životního prostředí ze dne 5.3.2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  zadat studii na umístění lípy včetně okolí na Tyršově náměstí u příležitosti 100 let vzniku 
republiky. 

Termín: 20.4.2018 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/24 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Oprava chodníku u cukrárny -  autobusové nádraží  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Rekonstrukce chodníku u cukrárny - autobusové 
nádraží". 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo s firmou Radek Jůza, Olešnice 344, 549 41 Červený Kostelec, IČ 
12968889 na zhotovení akce "Rekonstrukce chodníku u cukrárny - autobusové nádraží" 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/25 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Rekonstrukce chodníku Koubovka před čp. 876 Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Rekonstrukce chodníku před čp. 876- Červený 
Kostelec". 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo s firmou Radek Jůza, Olešnice 344, 549 41 Červený Kostelec, IČ 
68510250 na akci  "Rekonstrukce chodníku před čp. 876 - Červený Kostelec" 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/26 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Výběrové ř ízení u l ice Na Strži  

Rada města  

I .   schva lu je  
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1.  znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci  "Horní Kostelec ul. Na 
Strži - oprava živičného krytu"  dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných 
zakázkách, vč. zadávacích podmínek a návrhu Smlouvy o dílo. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Horní 
Kostelec ul. Na Strži - oprava živičného krytu" dle přílohy vč. zveřejnění na profilu zadavatele. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci "Horní Kostelec ul. Na Strži - oprava živičného krytu" 

     přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I I .   jm enu je  

komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci "Horní Kostelec ul. Na Strži - oprava živičného krytu". 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/27 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Veřejná zakázka Červený Kostelec Skalka –  Olešnice sokolovna oprava živ ičného krytu  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Červený Kostelec 
Skalka – Olešnice sokolovna oprava živičného krytu" dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
zákona o veřejných zakázkách, vč. zadávacích podmínek a návrhu Smlouvy o dílo. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Červený 
Kostelec Skalka – Olešnice sokolovna oprava živičného krytu" dle přílohy vč. zveřejnění na profilu 
zadavatele. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci "Červený Kostelec Skalka – Olešnice sokolovna oprava živičného krytu". 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I I .   jm enu je  

komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci "Červený Kostelec Skalka – Olešnice sokolovna oprava živičného krytu". 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/28 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Hospodaření voda Č. Koste lec za 2/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o hospodaření voda Č. Kostelec za období 2/2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/29 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Žádost PEK Stol ín,  z.  s.  o dotac i z dotačního programu města Č.  Koste lec pro rok 2018  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č. R-2018/03/30 bod 13 ze dne 5.2.2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

žádost pro PEK Stolín, z. s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 36 000,- Kč. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/30 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 
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Dotační program -  veře jnoprávní smlouva Pek Stol ín z.s.  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č.R-2018/04/29 bod 13 ze dne 21.2.2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 20/2018 s PEK Stolín, z.s. se sídlem: Stolín 77, 549 41 Červený 
Kostelec, IČ: 627 29 594. 

     přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/31 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

In formace o snížení  kapac ity  u př i j ímaných žáků do 1. tř ídy  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o snížení kapacity a počtu tříd ZŠ V. Hejny u přijímaných žáků do 1. třídy. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/32 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Výběrové ř ízení veřejné zakázky  malého  rozsahu na „Opravu fasády na č .p.  29,  ul .  
Sokolská,  Červený Koste lec.“  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „Opravu fasády na č.p. 29, 
ul. Sokolská, Červený Kostelec“ zadávané dle § 27  zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na „Opravu fasády na č.p. 29, ul. Sokolská, Červený 
Kostelec“ mezi městem Červený Kostelec a zhotovitelem firmou ProBuilld s.r.o., stavební 
společnost U Kaštánku 930, Červený Kostelec (IČ 03639851). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podepsání Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na „Opravu 
fasády na č.p. 29, ul. Sokolská, Červený Kostelec“ mezi městem Červený Kostelec a zhotovitelem 
firmou ProBuilld s.r.o., stavební společnost U Kaštánku 930, Červený Kostelec (IČ 03639851). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  zajistit denní technický dozor investora na akci "Oprava fasády na č.p. 29 ul. Sokolská, Č. 
Kostelec. 

Termín: 31.3.2018 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/33 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Rozpočtové opatření  č .14/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun 400 tis. Kč z rozpočtu investičních výdajů na § 2212 (investiční akci "Náměstí přechod" RS 
str.7 ř.15 zrušilo ZM 15.3.2018) na zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů na opravu čp.29 na 
náměstí - v RS je v plánu oprav 3,8 mil (str.11-12, ř.18) tímto RO se rozpočet zvýší o 400 tis. Kč, tedy 
na 4,2 mil. Kč 

a dále snížení investičních výdajů na § 2212 o dalších 150 tis. Kč a jejich odpojení z rozpočtu 
prostřednictvím financování na položce 8115, neboť na zrušenou investiční akci "Náměstí přechod" 
bylo ve schváleném rozpočtu uvažováno celkem 550 tis. Kč. 

     přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/06/34 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Vyprošťovací  zař ízení JPO I I /2  

Rada města  

I .   schva lu je  

podání žádosti o dotaci z nadace ČEZ - podpora regionu 2018 na projekt "Zlepšení akceschopnosti 
JPO II/2 v Červeném Kostelci pořízením nového vyprošťovacího zařízení. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/06/35 - 6. Rada města Červený Kostelec 21.3.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:5 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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