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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 21. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 17.9.2018   

 
 

R-2018/21/1 - 21. Rada města Červený Kostelec 17.9.2018 

Stavební úpravy hř iš tě Lhota  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 0012018 ze dne 18.5.2018 na akci "Stavební úpravy hřiště 
Lhota" s firmou Odolovská stavební s.r.o., č.p. 41, 542 37 Batňovice. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/21/2 - 21. Rada města Červený Kostelec 17.9.2018 

Rozpočtové opatření  č .61/2018  

Rada měs ta  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na § 3412 o 184,3 tis. Kč z důvodu požadovaných víceprací na 
akci "Hřiště Lhota" a pokrytí zvýšených výdajů vyššími přijatými příjmy z hazardu ve výši  184,3 tis. Kč 
na položce 1381. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/21/3 - 21. Rada města Červený Kostelec 17.9.2018 

Darovací  smlouva ALBI Česká republ ika a.s  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Darovací smlouvy na finanční částku ve výši 395.346,- Kč od firmy ALBI Česká republika 
a.s., Thámova  289/3, 186 00 Praha na realizaci Kvídova dětského hřiště Koubovka. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/21/4 - 21. Rada města Červený Kostelec 17.9.2018 

Udělení ocenění významná osobnost města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

udělení ocenění významná osobnost města Červený Kostelec pro pana Ing. Jiřího Hanuše za 
mimořádné zásluhy o rozvoj města Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/21/5 - 21. Rada města Červený Kostelec 17.9.2018 

Kemp Brodský -  příprava invest ičního záměru  

Rada města  

I .   průběžně  

projednává investiční záměr kemp Brodský Červený Kostelec. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/21/6 - 21. Rada města Červený Kostelec 17.9.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:7 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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