
USNESENÍ z  1.jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec konaného dne 17.1.2019   Strana 1/2 
 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 1. zasedání  

Zastupitelstva města Červený Kostelec  konané dne 17.1.2019   

 
 

Z-2019/1/1 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 17.1.2019 

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

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Červený Kostelec a Královéhradeckým krajem, 
zastoupeným společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59/23, 
Plačice, 500 04 Hradec Králové, týkající se stavby „III/5672 Horní Kostelec“ jejíž součástí je akce 
Města „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a chodníky“. Smlouva řeší společný postup při 
zadávání veřejné zakázky, financování jednotlivých částí projektu a úpravu vlastnictví výstupu 
projektu. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/1/2 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 17.1.2019 

Dotace MMR -  oprava mís tních komunikací  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2019 z podprogramu 
Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli č.j. MMR-50993/2018-52 na opravu místních komunikací v 
částech obce Červený Kostelec: Olešnice u Červeného Kostelce, Stolín a Mstětín dle situace v 
celkové výši cca 4.410.438,- Kč. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/1/3 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 17.1.2019 

Chodník Brodský (kemp -  hráz)  -  chodník podél  s i ln ice I I I /3036  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

návrh na předložení projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec - chodník 
podél silnice III/3036“ z IROP, výzva č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“, výzva č. 
5 „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava“ a na financování projektu, a to jak 
způsobilých výdajů (CZV projektu jsou 1 052 631, 57 Kč a výše spolufinancování z CZV bude 52 
631,57 Kč), tak nezpůsobilých výdajů (výdajů nad dotaci 1 000 000 Kč) ve výši cca 630 000 Kč a na 
následnou udržitelnost projektu včetně nákladů na opravy a údržbu po dobu udržitelnosti projektu. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/1/4 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 17.1.2019 

Žádost o udělení  souhlasu zř izovate le p.o. ZŠ V. Hejny k pro jektu Vybudování 
mul t imediá lní  učebny  

Zastupite lstvo města  

I .   souh las í  

s podáním žádosti o podporu projektu "Vybudování multimediální učebny" z programu Integrovaný 
regionální operační program "Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - IROP- Infrastruktura ve vzdělávání", s 
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předfinancováním projektu v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 5 % a dále souhlasí 
s provedením technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupu 
projektu min. po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od ukončení realizace projektu. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/1/5 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 17.1.2019 

Diskuse 

Zas tupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů zastupitelstva a občanů. 
přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 
 

  

  

 

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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