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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 5. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 18.2.2019   

 
 

R-2019/5/1 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Žádost MKS o př i jet í  daru od f irmy Saar Gummi Czech s .r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí daru od firmy Saar Gummi Czech s.r.o. v 
částce 20.000,- Kč. Dar je určen na podporu kultury. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/2 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Rozpočtové opatření  č .6/2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o 2,465 mil. Kč z důvodu přesunutí tří investičních akcí 
plánovaných v rozpočtu roku 2018 do roku 2019: RS 2018 str.6  projekty - řádek 2 "Fotbal-zázemí" 
převod 700 tisíc Kč, řádek 14 "Rekonstrukce ul. Jiráskova" převod 1.015 tisíc Kč, RS 2018 str.7 
realizace . řádek 1 "Auto MP" převod 750 tisíc Kč a toto zvýšení rozpočtu výdajů v roce 2019 vyrovnat 
vyšším zapojením převedeného zůstatku ZBÚ z roku 2018 do roku 2019, a to v celkové částce 2,465 
mil. Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/3 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Rozpočtové opatření  č .7/2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zvýšení běžných výdajů na paragrafu 3613 (nebyty) o 1 mil. Kč z důvodu zvýšení ceny rozpočtované 
akce "sanace suterénu a oprava části sociálních zařízení v ZŠ Hejny po zpracování položkového 
rozpočtu na realizaci této akce a jeho vyrovnání financováním, tj. vyšším zapojením převedeného 
zůstatku ZBÚ do rozpočtu roku 2019, a to o 1 mil. Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/4 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

In formace z jednání  komise výstavby dne 23.1.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise výstavby ze dne 23.1.2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/5 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

In formace z jednání  majetkové komise dne 28.1.2019  

Rada města  
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I .   bere  na vědom í  

informace z jednání majetkové komise ze dne 28. 1. 2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/6 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 182/4 v k .ú.  Horní  Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

prodej části pozemku z majetku města Červený Kostelec p.č. 182/13 (trvalý travní porost) o výměře 13 
m², v k.ú. Horní Kostelec, pro ***** * ********* **********, ***** ******** **, *** ** ******* ********, dle GP č. 
441-421/2018, za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč/m² a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/7 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Prodej část i  pozemku pč.  216/1 v  k.ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 216/1 (ostatní plocha) o výměře cca  18 m
2
 v k.ú. 

Červený Kostelec pro **** ***** *********, ********* ***, *** ** ******* ******** z důvodu současné přípravy 
realizace rekonstrukce ul. Jiráskova, která s pozemkem těsně sousedí, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  

pronájem části pozemku p.č. 216/1 (ostatní plocha) o výměře cca  18 m
2
 v k.ú. Červený Kostelec pro 

**** ***** *********, ********* ***, *** ** ******* ******** a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/8 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 1166/1 v k .ú. Červený Kostelec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej části pozemku z majetku města části pozemku z majetku města p.č. 1166/1 (ostatní plocha) o 
výměře cca 5,3 m

2
 v k.ú. Červený Kostelec pro ***** *****, ********* ***, *** ** ******* ********. Důvodem 

je umístění plánované stavby plotu, která se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí ve správě 
Vody ČK a Místního hospodářství a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/9 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Prodej nebo pronájem část i  pozemku p.č.  418/1 v  k.ú. Sto lín  

Rada města  

I .   doporuču je  

prodej části pozemku z majetku města p.č. 418/1 (ostatní plocha) o výměře cca 31,5 m
2
, v k.ú. Stolín, 

pro ***** * ******* ******, ******** ***, *** ** ******* ********, za cenu v čase a místě obvyklou 150,- Kč/m
2
 

a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/10 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Prodej pozemku p.č.  164/1,  v k .ú. Lhota za Červeným Koste lcem  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku z majetku města – p.č. 164/1 (trvalý travní porost) o výměře 1090 m
2
 v k.ú. Lhota za 

Červeným Kostelcem, pro **** ***** **** ******* ****, ****** *****, ****** *******. Důvodem je v této oblasti 
nevyřešená infrastruktura a předkládá ZM k projednání. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/11 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Prodej pozemku p.č.  164/1,  v k .ú. Lhota za Červeným Koste lcem  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku z majetku města – p.č. 164/1 (trvalý travní porost) o výměře 1090 m
2
 v k.ú. Lhota za 

Červeným Kostelcem, pro ****** *****, ******** ***, *** ** ******* ********* Důvodem je v této oblasti 
nevyřešená infrastruktura a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/12 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Prodej část i  pozemku p.č  471 v  k.ú.  Sto lín  

Rada města  

I .   doporuču je  

prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 471 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 
20 m

2
 v k.ú. Stolín, pro ******* **********, ****** **, *** ** ******* ********. Pozemek za cenu v čase a 

místě obvyklou 150,- Kč/m
2
, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Jiřímu Regnerovi, místostarostovi 

1.1.  jednat o prodeji druhé části uličky. 
Termín: 31.3.2019 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/13 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Koupě část i  pozemku p.č . 394/1 v k .ú.  Horní  Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

koupi pozemku p.č. 394/8 (travní porost), o výměře 106 m
2
, v k.ú. Horní Kostelec, z majetku firmy 

LUXIA s.r.o., U Blaženky 2155/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 26726505, zastoupené jednatelem 
JUDr. et PhDr. Emerichem Drtinou., za cenu v čase a místě obvyklou 50,- Kč/m

2
, a předkládá ZM k 

projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/14 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Směna pozemků s  doplatkem,  část  pozemku p.č 220/1,  za pozemek p.č . 214/1 v  k.ú.  
Horní  Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

směnu pozemku z majetku města -  p.č. 214/1 (ostatní plocha) v k.ú. Horní Kostelec, o výměře cca  12 
m

2
 , za část pozemku p.č. 220/1 (zahrada) v k.ú. Horní Kostelec o výměře cca 57 m

2
 v majetku ***** * 

******* *************, ***** ******** ***, *** ** ******* ********. Pozemek za cenu v čase a místě obvyklou 
150,- Kč/m

2
, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/15 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Směna pozemků p.č . 345 v k .ú.  Červený Koste lec, za poz.  p.č.  687/4 v  k.ú.  Lhota za 
ČK  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

směnu pozemku p.č. 345 (orná půda) o výměře cca 8.458 m
2
, v k.ú. Červený Kostelec z majetku 

Města Červený Kostelec, za pozemek p.č. 687/4 (lesní pozemek) o výměře 4.741 v k.ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem z majetku p. **** **********, ******* ***, *** ** ******* *********, z důvodu že je 
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oblast pozemku p.č. 345 v k.ú. Červený Kostelec určena pro výstavbu nové infrastruktury a dalšího 
možného budoucího rozvoje města a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/16 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Darování pozemku p.č . 1123/13 v  k.ú Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku p. č. 1123/13 (ostatní plocha – silnice, o výměře 4 m²) v 
k. ú. a obci Červený Kostelec z majetku Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, 500 
03 Hradec Králové, zastoupené PhDr. Jiřím Štěpánem Ph.D., hejtmanem Královéhradeckého 
kraje, IČO 70 88 95 46,do vlastnictví města Červený Kostelec. Jedná se o pozemek pod stavbou 
chodníku u silnice, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  v darovací smlouvě doložku: 

„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděné nemovité věci, které se zřizuje 
bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude 
řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem, v souladu s veřejným zájmem, tj. 
zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům 
neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu 
dárce.“ 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/17 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Pronájem pozemku p.č . 320/1 v k .ú. Sto l ín  

Rada města  

I .   schva lu je  

výpůjčku pozemku z majetku města p.č. 320/1 (zahrada) o výměře 479 m
2
 v k.ú. Stolín. pro p. **** 

***********, ******** ***, *** ** ******* ********, za účelem údržby a sečení. 

          přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/18 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Revokace rozhodnut í  R –  2018 /04/21,  ze dne 21.  2. 2018,  pachtovní  smlouva  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č. R-2018/04/21, ze dne 21. 2. 2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/19 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Smlouva kupní na pozemek p.p. č .  897/9.  

Rada města  

I .   odk ládá  

uzavření "Smlouvy kupní" na pozemek p.p. č. 897/9 mezi prodávajícím -  Českými dráhami, a.s. , se 
sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 8039, zastupující osoba: Ing. Šárka Cidlinská, ředitelka 
odboru správy a prodeje majetku, (pověření k zastupování deklarováno listinou „plná moc č. 6405“ z 
20. 5. 2014), IČO: 70994226, DIČ: CZ70994226 a kupujícím - městem Červený Kostelec, náměstí T. 
G. Masaryka 120, Červený Kostelec, PSČ:  549 41, zastupující osoba: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
města, IČO: 00272566, DIČ: CZ00272566. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Jiřímu Regnerovi, místostarostovi 

1.1.  dále jednat o možnostech odkupu pozemku v lokalitě nádraží ČD. 
Termín: 31.3.2019 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/5/20 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Výběrové ř ízení na akci „Oprava bytu ve Lhotě č.p.  183“.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy na akci "Oprava bytu ve Lhotě č.p. 183, Červený Kostelec" s firmou ProBuild s.r.o., 
U Kaštánku 930, Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na akci "Oprava bytu ve Lhotě č.p. 
183" s firmou ProBuild s.r.o., U Kaštánku 930, Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/21 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

In formace z jednání  bytové komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání bytové komise ze dne 30. 1. 2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/22 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1010/  23, u l.  Gen. Kratochví la,  by t po 
rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ****** *******, ***** ***** * ***********, na byt v ul. Gen. Kratochvíla 
1010/ 23, Č. Kostelec, 1+1, 2. podlaží. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/23 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1011/  44, u l.  Gen. Kratochví la,  by t po 
rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s p. ***** *******, ***** **** *********** na byt v ul. Gen. Kratochvíla 1011/ 44, 
Č. Kostelec, 1+1, 3. podlaží. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/24 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1011/  47, u l.  Gen. Kratochví la,  by t po 
rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ******** **********, ***** ***** ***, ** ********, na byt v ul. Gen. 
Kratochvíla 1011/47, Č. Kostelec, 1+1, 4. podlaží. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/25 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 412/ 15,  u l .  Náchodská, byt  po rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s p. ******* ********, ***** ***** * ***********, na byt v ul. Náchodská 412/ 15, 
Č. Kostelec, 1+1, přízemí. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/26 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 183/ 4, u l.  Bratř í  Čapků, byt  po rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s p. ******** ********, ***** ** ****** ***, ** ********, na byt v ul. Bratří Čapků 
183/ 4, Č. Kostelec, 1+KK, 2. podlaží. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/27 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 411/ 7, u l.  Náchodská, by t po rekonstrukci  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ******** ********, ***** ********* **** *, ** ********, na byt v ul. 
Náchodská 411/ 7, Č. Kostelec, 2+1, 3. podlaží. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/28 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1183/  6,  u l .  Náchodská, byt  po rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní **** ***********, ***** ********** ***, ** ********, na byt v ul. Náchodská 
1183/6, Č. Kostelec, 2+1, 2. podlaží. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/29 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1009/  8,  u l .  Gen.  Kratochví la, byt  po rekonstruk c i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ******** **********, ***** **** *********** ******, na byt v ul. Gen. 
Kratochvíla 1009/8, Č. Kostelec, 2+1, 3. podlaží. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/30 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Povinnost hradi t  peněži tou j is totu př i  přechodu z předplaceného nájemného na 
standardní  + př i  s těhování do zrekonstruovaného bytu  

Rada města  

I .   schva lu je  

povinnost hradit peněžitou jistotu při podpisu každé nové nájemní smlouvy. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/31 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

In formace z jednání  soc iá lní  komise 16.1.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sociální komise konané dne 16.1.2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Jiřímu Regnerovi, místostarostovi 

1.1.  jednat o odkoupení volných bytů v čp. 297 Manželů Burdychových, Č. Kostelec. 
Termín: průběžně 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/5/32 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Nájemní smlouva na byt č.  21/296 v  DPS U Jakuba 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/21 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, 1. patro) s paní ***********************************. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/33 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Nájemní smlouva v  DPS Nerudova na byt 356/2  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 356/2 v DPS Nerudova, Červený Kostelec (1+1, kvalita 
základní, přízemí) s manželi *************************************. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/34 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Smlouva o bezúplatném převodu majetku varovného a vyrozumívacího systému na 
území města,  zahrnuj ící  d ig i tá lní  povodňový p lán od Svazku obcí "ÚPA".  

Rada města  

I .   doporuču je  

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku varovného a vyrozumívacího systému na území 
města, zahrnující digitální povodňový plán se Svazkem obcí "ÚPA" a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/35 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Výběrové ř ízení na pozic i městský architek t  

Rada města  

I .   schva lu je  

výzvu pro výběrové řízení na městského architekta a návrh příkazní smlouvy s městským architektem. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/36 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Zpráva o č innost i  Městské pol ic ie za rok 2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu Městské policie Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města za rok 2018 a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/37 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Bezpečnostní s i tuace města v  roce 2018 OO PČR Červený Koste lec  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu OO Policie ČR Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města Červený Kostelec za rok 2018 
a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/38 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Zpráva o hospodaření  v Městských les ích Červeného Koste lce v roce 2018  

Rada města  



USNESENÍ z  5.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 18.2.2019   Strana 8/10 
 

I .   bere  na vědom í  

výsledek hospodaření v městských lesích za rok 2018, které předložilo sdružení SILVA s.r.o. Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/39 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Hospodaření voda 12/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření voda za období prosinec 2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/40 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Dodatek smlouvy na dodávku přenosových tras -  Kamerový systém  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření DODATEKU SMLOUVY NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ČÍSLO II se Zdeňkem Kudrnáčem - 
KudrnacNet, se sídlem Brzice 78, 552 05 Brzice. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/41 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Členský příspěvek ČKAIT 2019 pro ROM  

Rada města  

I .   schva lu je  

 proplacení ročního členského příspěvku ČKAIT 2019 pro vedoucího odboru rozvoje města. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/42 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Územní studie p lochy K -BI-27,  K-BI-28,  K-PV-02 a K-PV-03 v k .ú. Červený Koste lec -  
označení US06  

Rada města  

I .   schva lu je  

pořízení územní studie US06 pro plochy v územním plánu označené K-BI-27, K-BI-28, K-PV-02 a K-
PV-03 a to podle žádosti manželů ****** * ******** *********** ze dne 7.2.2019. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/43 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Navýšení  kapaci ty sběrného dvora Červený Koste lec -  výběr dodavate le  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Navýšení 
kapacity sběrného dvora Červený Kostelec“ a pořadí uchazečů: 

1.AQUATEST  a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 – nabídková cena 2 056 474,00Kč bez DPH 

2. Silnice Svoboda a.s., Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov – nabídková cena 2 079 667,00Kč bez DPH 

3. Repare Trutnov s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov – nabídková cena 2 189 057,35 Kč bez 
DPH 

4. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – nabídková cena 2 740 369,00Kč bez DPH 

5. Stako Červený Kostelec, s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec – 
nabídková cena 2 749 000,00Kč bez DPH 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  
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starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Navýšení kapacity 
sběrného dvora Červený Kostelec“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou AQUATEST a.s., 
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/44 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Chodník Brodský (kemp -  hráz)  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  Znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Prodloužení chodníku Brodský, Červený Kostelec“, dle §6 a §27 zákona č.134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách, včetně zadávacích podmínek a smlouvy o dílo. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  Zaslání Výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Prodloužení chodníku Brodský, Červený Kostelec“ dle přílohy. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

Komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „Prodloužení chodníku Brodský, Červený Kostelec“ 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   pověřu je  

Starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Prodloužení chodníku Brodský, Červený Kostelec“ 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/45 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

In formace o průběhu příprav a real izací  invest ičních akcí  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/46 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Výběrové ř ízení na akci "Oprava vnitřních prostor" v  Domku B.  Němcové  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "„Oprava vnitřních prostor" v Domku B.Němcové, 
B.Němcové 127, Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci "Oprava vnitřních prostor" v Domku B.Němcové, B.Němcové 127, 
Červený Kostelec s firmou Odolovská stavební s.r.o., č.p.41, Batňovice. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/47 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Akční  p lán města na období  2019 -2020 

Rada města  

I .   doporuču je  

Akční plán města Červený Kostelec pro období 2019-2020 a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/5/48 - 5. Rada města Červený Kostelec 18.2.2019 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  
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připomínky členů RM. 
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. 


