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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 2. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 21.1.2019   

 
 

R-2019/2/1 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Navýšení  kapaci ty sběrného dvora Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace, Zadávací dokumentace vč. příloh na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Navýšení kapacity sběrného dvora Červený 
Kostelec“ zadanou dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, vč. zadávacích podmínek a návrhu Smlouvy o dílo. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec“ dle přílohy vč. zveřejnění na profil 
zadavatele. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace a 
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Navýšení kapacity 
sběrného dvora Červený Kostelec“. 

přijato, pro:7 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 „Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/2 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

„Červený Koste lec -  Bohdašín,  splašková kanal izace“ -  Smlouva o zř ízení  s lužebnost i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.9/40/19/0001/Ha/F mezi Městem Červený 
Kostelec a příspěvkovou organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 
Hradec Králové Plačice, vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing.Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č.9/40/19/0001/Ha/F mezi Městem Červený Kostelec a příspěvkovou organizací Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Plačice, vykonávající vlastnická 
práva Královéhradeckého kraje. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/3 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Územní studie p lochy L -PV-04, L-PV-09, L-PV-10 a L-BI-02 v  k.ú.  Lhota za Červeným 
Kostelcem - označení  US14  
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Rada města  

I .   odk ládá  

pořízení územní studie US14 pro plochu v územním plánu označenou L-PV-04, L-PV-09, L-PV-10 a L-
BI-02. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  projednat záměr vypracování územní studie s vlastníky pozemků. 
Termín: 28.2.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/4 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Rozpočtové opatření  č .91/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

snížení rozpočtu běžných výdajů o 461.547 Kč na paragrafu 6171 (správa) a zároveň zvýšení 
rozpočtu běžných výdajů paragrafu 5311 (městská policie) o 330.547 Kč a běžných výdajů paragrafu 
6112 (zastupitelé) o 131.000 Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/5 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Žádost MKS o vyřazení majetku k  31.12.2018 

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec, po provedené inventuře k 31.12.2018, vyřazení 
majetku z důvodu nefunkčnosti v hodnotě 175.194,- Kč dle zápisu o vyřazení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/6 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Žádost MKS o př i jet í  daru od f irmy Oldř ich Mallat  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí daru v částce 2.000,- Kč od firmy Oldřich 
Mallat, jako příspěvek na 4. Ples města. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/7 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Výběrové ř ízení  "Oprava sociá lních zař ízení Brodský"  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Oprava sociálních zařízení" v autokempu Brodský, 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci "Oprava sociálních zařízení " v autokempu Brodský, Červený 
Kostelec s firmou DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/2/8 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 17.12.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise životního prostředí ze dne 17.12.2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/2/9 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Publ ikace osobností  -  dot isk  

Rada města  

I .   schva lu je  

financování dotisku dodatku Encyklopedie osobností města Červený Kostelec při nákladu 500 ks cena 
8500 Kč, vč. DPH. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:3 
 

R-2019/2/10 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Dodatek č . 16 ke smlouvě s Vodou Č. Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 16 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodního, kanalizačního řadu pro 
veřejnou potřebu a čistírny odpadních vod ze dne 19.3.2003 mezi městem Červený Kostelec a Vodou 
Červený Kostelec s.r.o. 

 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/11 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Žádost Klubu Park inson o f inanční př íspěvek  

Rada města  

I .   schva lu je  

Klubu Parkinson Červený Kostelec finanční dar ve výši 4000,- Kč na autobusovou dopravu do Prahy 
na divadelní představení, které se uskutečnilo v prosinci 2018 z rezervy RM. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/12 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Odstoupen í  od Veřejnoprávní  smlouvy 55/2018 s Nakladatels tvím Petrk l íč  

Rada města  

I .   schva lu je  

odstoupení od Veřejnoprávní smlouvy 55/2018 uzavřenou dne 11.6.2018 č. usnesení R-2018/14/28 s 
Nakladatelstvím Petrklíč, s.r.o., Na Pěšinách 75/60, 182 00 Praha 8 s tím, že po podpisu této výpovědi 
obratem vrátí částku 20 000,- Kč, kterou obdrželi na vydání knihy "Martin Růžek 100 let" 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/13 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Smlouva o poskytování právních s lužeb  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, 
Pardubice. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o právní službě s advokátní kanceláří ADKINS LEGAL, s.r.o., Petrská 1136/12, 
110 00 Praha 1. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/14 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Výběrové ř ízení VW Transporter  OMH 2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na "Nákup užitkového automobilu pro OMH 2019"”. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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2.  uzavření kupní smlouvy s firmou OLFIN Car s.r.o., IČ 60913312, Královédvorská 517, 541 01 
Trutnov, na dodávku automobilu VW Transportér 4x4x třístranná sklopka. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/15 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Dotace MMR Smlouva ISES 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy na zajištění dotace MMR na opravu místních komunikací s firmou ISES s.r.o., 
M.J.Lermontova 25, 160 00 Praha 6. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/16 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Takeuchi  TB 228 

Rada města  

I .   schva lu je  

výjimku z Organizační směrnice MěÚ Červený Kostelec č. 07 zakázka malého rozsahu II. kategorie do 

1.000.000,- Kč dle druhého bodu článku II. na nákup staršího bagru Takeuchi TB 228, rok výroby 
2009 se stavem Mth 2220 od firmy Plan und Bau Baumachinen, Výpadová 24, 153 00 Praha 5, která 
je výhradním dovozcem firmy Takeuchi pro Českou republiku za cenu 790.000,- Kč včetně DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/17 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Park A. B.  Svojs íka -  d iskuze  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

předložený zápis z participačního setkání s občany města v Parku A. B. Svojsíka ze dne 3. září 2017. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Jiřímu Regnerovi, místostarostovi 

1.1.  projednat tvorbu zadání a možnosti výběru dodavatele v komisi pro rozvoj města a 
participaci obyvatel a komisi životního prostředí. 

Termín: 10.3.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/18 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Tělocv ična u ZŠ V.  Hejny  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

předloženou vyhledávací studii přístavby tělocvičny ZŠ V. Hejny. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Jiřímu Regnerovi, místostarostovi 

1.1.  projednat tvorbu zadání a možnosti výběru dodavatele v komisi výstavby a komisi pro rozvoj 
města a participaci obyvatel. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

Termín: 10.3.2019 
 
 

R-2019/2/19 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Kupní  smlouva na akci  "Dodávka osvět lovací  techniky" do Divadla J.K.Ty la  

Rada města  

I .   schva lu je  
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uzavření kupní smlouvy s firmou Prolight s.r.o., U Elektry 203/8, Praha 9 na akci "Dodávka osvětlovací 
techniky" do Divadla J.K.Tyla, Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/2/20 - 2. Rada města Červený Kostelec 21.1.2019 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:7 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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