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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 4. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 11.2.2019   

 
 

R-2019/4/1 - 4. Rada města Červený Kostelec 11.2.2019 

Žádost i  o dotac i z dotačního programu města Č.  Koste lec pro rok 2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  žádost ****** *********, ***** ***, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši    
15 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  žádost ******* *******, **** ************ ***,  ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 
ve výši 3 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 

3.  žádost PEK Stolín, z.s., Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši        
39 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  žádost ****** ******, ****** *, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši           
5 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 

5.  žádost Střeleckého klubu Červený Kostelec, z.s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši 
24 600,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

6.  žádost *** ******, ******** ***, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši          
3 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 

7.  žádost T. J. Sokol Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši 30 000,- Kč. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

8.  žádost **** ********, ********* ***, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši   
10 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

9.  žádost Českého kynologického svazu ZKO Červený Kostelec - Špinka - 674 o dotaci na celoroční 
činnost pro rok 2019 ve výši 7 500,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

10. žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Červený Kostelec o dotaci na 
celoroční činnost pro rok 2019 ve výši 15 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

11. žádost **** ************, ***** ***** ***, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve 
výši 20 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

12. žádost ********* ******, ***** ***, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši    
3 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 

13. žádost KT Červený Kostelec z. s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši 10 000,- Kč. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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14. žádost Tělocvičné jednoty Sokol Červený Kostelec - Horní o dotaci na celoroční činnost pro rok 
2019 ve výši 20 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

15. žádost spolku Péče o duševní zdraví, z.s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši        
10 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

16. žádost ******* ******, ** ***** ***, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši 
15 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

17. žádost ********** *****, ***** ***, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši    
5 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 

18. žádost OREL Jednota Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši          
25 890,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

19. žádost ****** *****, ****** ***** **, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši  
3 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

20. žádost Kosteleckých tlapek z.s., Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve 
výši 25 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

21. žádost DPS Červánek a Jitřenka z. s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši 30 000,- 
Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

22. žádost Spolku rodičů, přátel a dětí při ZUŠ Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 
2019 ve výši 30 000.- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

23. žádost SDH Bohdašín, Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši        
12 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

24. žádost Asociace TOM ĆR, 19208 KADET Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 
2019 ve výši 35 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

25. žádost ***** *******, ******** *, ******* ******** o dotaci na akci "Lesák CUP - cyklistický závod 
(dětské závody) pro rok 2019 ve výši 17 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

26. žádost ****** *******, ******* **, *** ** ******* o dotaci na akci "METALGATE CZECH DEATH FEST 
2019" pro rok 2019 ve výši 30 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

27. žádost TJ Horní Kostelec z.s. o dotaci na akci "Novoroční běh" pro rok 2019 ve výši 4 000,- Kč. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

28. žádost TJ Sokol Olešnice, z.s. o dotaci na akci "Dětský karneval" pro rok 2019 ve výši 2 000,- Kč. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

29. žádost TJ Sokol Olešnice, z.s. o dotaci na akci "Olešenské posvícení" pro rok 2019 ve výši 8 000,- 
Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

30. žádost KT Červený Kostelec z.s. o dotaci na akci "Hadařská 25 - 44. ročník" pro rok 2019 ve výši  
6 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

31. žádost KT Červený Kostelec z.s. o dotaci na akci "Červený Kostelec - Sněžka 49. ročník" pro rok 
2019 ve výši 5 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

32. žádost KT Červený Kostelec z.s. o dotaci na akci "Oslavy 100 let organizované turistiky v 
Červeném Kostelci" pro rok 2019 ve výši 30 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

33. žádost Sdružení pro Vízmburk, z.s. o dotaci na akci "Vízmburské kulturní léto 2019" pro rok 2019 
ve výši 15 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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34. žádost Kosteleckých tlapek z.s. o dotaci na akci "Brodíkův speciál" pro rok 2019 ve výši 20 000,- 
Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

35. žádost MUSHER KLUBU METUJE z.s. o dotaci na akci "Závody psích spřežení Fitmin 2019" pro 
rok 2019 ve výši 20 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

36. žádost spolku Gilera motoclub z.s. o dotaci na akci "Veteráni na Špince 2019" pro rok 2019 ve výši 
15 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

37. žádost Šachového klubu Červený Kostelec z.s. o dotaci na akci "Šachové rapid turnaje" pro rok 
2019 ve výši 10 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

38. žádost ********* ******, ******** ***, ******* ******** o dotaci na akci "Charitativní Běh na Špince" pro 
rok 2019 ve výši 5 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

39. žádost Českého rybářského svazu, z.s. Červený Kostelec o dotaci na akci "Dětské rybářské 
soustředění" pro rok 2019 ve výši 10 000,- Kč. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:1 

I I .   doporuču je  

1.  žádost TJ Červený Kostelec, z.s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši 1 277 000,-  Kč 
a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  žádost Oblastní charity Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši       
150 000,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  žádost TJ Horní Kostelec z.s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši 48 000,- Kč a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  žádost TJ Sokol Olešnice, z. s., Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve 
výši 32 000,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5.  žádost MANOVÉ PŘEMYSLA OTAKARA z.s. Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro 
rok 2019 ve výši 25 000,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

6.  žádost Šachového klubu Červený Kostelec z. s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši 
20 000,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

7.  žádost TJ Sokol Červený Kostelec - Lhota z. s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši 
60 000 ,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:1 

8.  žádost Volejbalu Červený Kostelec z. s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2019 ve výši 331 
000,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

9.  žádost Junáku - český skaut, středisko Červený Kostelec z. s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 
2019 ve výši 116 000,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

10. žádost Českého rybářského svazu z.s., Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 
2019 ve výši 47 700,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/4/2 - 4. Rada města Červený Kostelec 11.2.2019 

Dotační program -  veřejnoprávní smlouvy  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 1/2019 s ******* ********** ** ******* ***** ***, *** ** ******* *********** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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2.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 3/2019 s ******** ******** ** ******* ******* ************ ***, *** ** ******* 
************* 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 

3.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 4/2019 s PEK Stolín, z.s. se sídlem: Stolín 77, 549 41 Červený 
Kostelec, IČ: 627 29 594. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 5/2019 s ******* ********** ******* ****** *, *** ** ******* ************ 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 

5.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 6/2019 se Střeleckým klubem Červený Kostelec, z.s., se sídlem: 
Manželů Burdychových 252, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 265 40 282. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

6.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 7/2019 s ******* ******* ******* ******** ***, *** ** ******* ************ 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 

7.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 8/2019 s Tělocvičnou jednotou Sokol Červený Kostelec, se sídlem: 
Chrby 675, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 22 427. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

8.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 9/2019 s *****  ********* ** ******* ********* ***, *** ** ******* *********** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

9.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 10/2019 s Českým kynologickým svazem ZKO Červený Kostelec – 
Špinka - 674 se sídlem: Broumovská 101, Babí,  547 01 Náchod, IČ: 709 58 157. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

10. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 11/2019 se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu 
Červený Kostelec, se sídlem: Koubovka 882, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 627 31 319. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

11. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 12/2019 s ****** *************, ** ******* ***** ***** ***, *** ** ******* 
*********** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

12. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 13/2019 s ********** ******* ** ******* ***** ***, *** ** ******* ********** 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 

13. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 17/2019 s KT Červený Kostelec z.s., se sídlem: náměstí 
T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 465 23 090. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

14. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 19/2019 s Tělocvičnou jednotou Sokol Červený Kostelec - Horní, se 
sídlem: Jiráskova 49, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 709 56 448. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

15. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 21/2019 se spolkem Péče o duševní zdraví, z.s., se sídlem: 
Bělehradská 389, Polabiny, 530 09  Pardubice, IČ: 642 42 218. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

16. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 22/2019 s ******** ******* ** ******* ** ***** ***, *** ** ******* *********** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

17. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 23/2019 s *********** ****** ** ******* ***** ***, *** ** ******* ********** 

 
přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 
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18. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 24/2019 s Orel jednota Červený Kostelec, se sídlem: Horní Kostelec 
7, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 627 28 750. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

19. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 25/2019 s ***** ********* ******* ****** ***** **, *** ** ******* ********** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

20. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 26/2019 se spolkem Kostelecké tlapky, z.s., se sídlem: Přemyslova 
150, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 065 27 027. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

21. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 27/2019 s DPS Červánek a Jitřenka z.s., se sídlem: Nerudova 511, 
549 41 Červený Kostelec, IČ: 037 43 497. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

22. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 32/2019 s Spolkem rodičů, přátel a dětí při ZUŠ Červený Kostelec, 
se sídlem: Nerudova 511, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 266 14 235. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

23. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 33/2019 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohdašín, se 
sídlem: Bohdašín 87, 549 41  Červený Kostelec, IČ: 486 23 229. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

24. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 34/2019 s Asociace Tom ČR, TOM 19208 KADET, se sídlem: 
Souběžná 186, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 750 93 537. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

25. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Lesák Cup – cyklistický závod 
(dětské závody)" pro rok 2019 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 35/2019 s ****** ********, ** 
******* ******** *, *** ** ******* *********** 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

26. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "MetalGate Czech Death Fest 2019" 
pro rok 2019 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 36/2019 s Lubošem Gorgánem, se sídlem: 
Stárkov 77, 549 36 Stárkov, IČ: 866 73 882. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

27. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Novoroční běh" pro rok 2019 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 37/2019 s TJ Horní Kostelec, z.s., se sídlem: Horní 
Kostelec 12, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 465 23 022. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

28. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Dětský karneval" pro rok 2019 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 38/2019 s TJ Sokol Olešnice z.s., se sídlem: Olešnice 201, 
549 41 Červený Kostelec, IČ: 627 28 199. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

29. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Olešenské posvícení" pro rok 2019 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 39/2019 s TJ Sokol Olešnice z.s., se sídlem: Olešnice 201, 
549 41 Červený Kostelec, IČ: 627 28 199. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

30. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Hadařská 25 – 44.ročník" pro rok 
2019 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 40/2019 s KT Červený Kostelec z.s., se sídlem: 
náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 465 23 090. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

31. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Červený Kostelec – Sněžka 
49.ročník" pro rok 2019 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 41/2019 s KT Červený Kostelec 
z.s., se sídlem: náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 465 23 090. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

32. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Červený Kostelec – Oslavy 100 let 
organizované turistiky v Červeném Kostelci" pro rok 2019 z rozpočtu města Červený Kostelec 
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číslo: 42/2019 s KT Červený Kostelec z.s., se sídlem: náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený 
Kostelec, IČ: 465 23 090. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

33. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Vízmburské kulturní léto 2019" pro 
rok 2019 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 43/2019 se Sdružením pro Vízmburk, z.s., se 
sídlem Havlovice 38, 542 32 Havlovice, IČ: 265 86 860. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

34. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Brodíkův speciál" pro rok 2019 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 44/2019 se spolkem Kostelecké tlapky, z.s., se sídlem: 
Přemyslova 150, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 065 27 027. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

35. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Závod psích spřežení FITMIN 2019" 
pro rok 2019 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 45/2019 s MUSHERS KLUB METUJE z.s., 
se sídlem: Za Občinou 1148, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 627 28 601. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

36. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Veteráni na Špince 2019" pro rok 
2019 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 46/2019 s GILERA motoclub, se sídlem: Kalasperk 
89, 549 11 Dolní Radechová, IČ: 265 84 280. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

37. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Šachové rapid turnaje" pro rok 2019 
z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 47/2019 s Šachový klub Červený Kostelec, z.s., se 
sídlem: Sokolská 1173, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 051 14 616. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

38. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Charitativní běh na Špince" pro rok 
2019 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 48/2019 s ********** *******, ** ******* ******** ***, *** 
** ******* *********** 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

39. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Dětské rybářské soustředění" pro 
rok 2019 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 49/2019 s Českým rybářským svazem, z.s., 
místní organizace Červený Kostelec, se sídlem: Mstětín 30, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 135 85 
843. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:1 

I I .   doporuču je  

1.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 2/2019 s TJ Červený Kostelec, z.s., se sídlem: Palackého 1234, 
549 41 Červený Kostelec, IČ: 150 46 907 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 14/2019 s Oblastní charitou Červený Kostelec, se sídlem: 5.května 
1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 23 814 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 15/2019 s TJ Horní Kostelec z.s. se sídlem: Horní Kostelec 12, 549 
41  Červený Kostelec, IČ: 465 23 022 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 16/2019 s TJ Sokol Olešnice z.s. se sídlem: Olešnice 201, 549 41 
Červený Kostelec, IČ: 627 28 199 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 18/2019 s Manové Přemysla Otakara z.s., se sídlem: 
Gen.Kratochvíla 1014, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 627 30 894 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

6.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 20/2019 s Šachovým klubem Červený Kostelec, z.s., se sídlem: 
Sokolská 1173, 549 41  Červený Kostelec, IČ: 051 14 616 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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7.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 28/2019 s TJ Sokol Červený Kostelec – Lhota z.s., se sídlem: Bratří 
Čapků 138, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 48 485 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:1 

8.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 29/2019 s Volejbalem Červený Kostelec, z.s., se sídlem: Větrník 88, 
549 41 Červený Kostelec, IČ: 058 34 708 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

9.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 30/2019 s Junák – český skaut, středisko Červený Kostelec, z.s., se 
sídlem: Skalka, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 22 141 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

10.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 31/2019 s Českým rybářským svazem, z.s., místní 
organizace Červený Kostelec, se sídlem: Mstětín 30, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 135 85 843 a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 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. 


