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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 7. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 1.4.2019   

 
 

R-2019/7/1 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Prodloužení  chodníku Brodský, Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Prodloužení chodníku Brodský, Červený Kostelec“ a pořadí uchazečů: 

1. SILVAGRO, s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec 

2. BEZEDOS, s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí 

3. R a R Polák , stavební a zemní práce v.o.s., Engleho 14, 551 02 Jaroměř  

4. Timra s.r.o., Semtín 85, 530 02 Pardubice 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Prodloužení chodníku Brodský, Červený Kostelec“ 
mezi Městem Červený Kostelec a firmou SILVAGRO, s.r.o., Zábrodí. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/2 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Rozpočtové opatření  č .  10/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných výdajů na paragrafu 5213 položce 5903 o 5 tisíc Kč z důvodu vytvoření rezervy na 
krizová opatření v souladu se zněním § 25 zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) a zároveň snížení 
rozpočtu běžných výdajů o 5 tisíc Kč na paragrafu 3612 kde je na položce 5141 rozpočet výdajů na 
úhradu úroků z úvěru na "zateplení paneláků", který však byl zcela doplacen v roce 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/3 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Rozpočtové opatření  č .11/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci na veřejně prospěšné pracovníky 
ve výši 418 090,- Kč a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 418 090 Kč na paragrafu 3745 
(středisko místního hospodářství) v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/4 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

MŠ Větrník -   př ih lášení  do Šablon I I  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace předložené ředitelkou Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod, Pavlou 
Švorčíkovou, o projektové žádosti o dotaci z operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" 
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Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP a projektové záměry z MAP - Místní 
akční plán vzdělávání v území ORP Náchod. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/5 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

ZŠ Lhota -   informace o př ih lášení do pro jektu Šablony I I .  a pro jekty z MAP  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace předložené ředitelkou Základní školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres 
Náchod, Mgr. Renatou Jakubíkovou, o projektové žádosti o dotaci z operačního programu "Výzkum, 
vývoj a vzdělávání" Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP a projektové 
záměry z MAP - Místní akční plán vzdělávání v území ORP Náchod. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/6 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Jmenování konkursní  komise -  konkurs  ředite l/ředi te lka MŠ Větrník Červený Koste lec  

Rada města  

Rada města v souladu s usnesením §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 
platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v 
souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v 
souladu s usnesením Rady města č. R- 2019/6/7 ze dne 11.3.2019 

I .   jm enu je  

I. konkursní komisi pro konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola, Červený Kostelec, Větrník, okres Náchod, ve složení: 

Ing. Rostislav Petrák, člen určená zřizovatelem - předseda 

Jiří Regner, člen určený zřizovatelem 

Mgr. Svatava Odlová, členka určená Krajským úřadem Královéhradeckého kraje - odbor školství 

Mgr. Ivana Bečková, školní inspektorka České školní inspekce 

Mgr. Zdeňka Jirková, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení - ředitelka MŠ 
Rtyně 

Dagmar Burdychová DiS., pedagogický pracovník příspěvkové organizace MŠ Větrník 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

 funkcí tajemníka komise, paní Irenu Petirovou, vedoucí správního odboru MěÚ. Tajemník není 
členem konkursní komise. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/7 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

In formace o zápisu do MŠ pro školní  rok 2019/2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci ředitelek mateřských škol v Červeném Kostelci o termínu zápisu dětí do mateřských škol 
Náchodská, Olešnice, Větrník, pro školní rok 2019/2020 ve dnech 6.5. a 7.5.2019. Dále informaci o 
dnu otevřených dveří ve všech mateřských školách dne 25.4.2019. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/8 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Žádost ZŠ a MŠ Olešnice o využi t í  rezervního fondu organizace  

Rada města  

I .   schva lu je  
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Základní škole a Mateřské škole, Červený Kostelec, Olešnice 190, použití finančních prostředků z 
rezervního fondu organizace, v celkové částce 70.000,- Kč, na obnovu výukových programů, venkovní 
informační tabule, matrací na postýlky do MŠ, lezeckou stěnu. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/9 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Žádost MKS  o př i jet í  daru od obce Velké Svatoňovice  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí daru v částce 3.500,- Kč od obce Velké 
Svatoňovice, který je určen na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/10 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Pronájem táboř iš tě Špinka  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor sloužící k provozování tábořiště Špinka s panem 
Lukášem Štěpánským, IČO 02533936 se sídlem Stárkov 10, 549 36 Stárkov. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o pronájmu nebytových prostor sloužící k 
provozování tábořiště Špinka s panem Lukášem Štěpánským, , IČO 02533936 se sídlem Stárkov 10, 
549 36 Stárkov. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/11 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Výběrové ř ízení na pro jektovou dokumentac i pro real izac i s tavby „Výměna kot lů vč . 
hořáku p lynové kote lny Větrník“ .  

Rada města  

I .   odk ládá  

uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci „Výměna kotlů vč. hořáku plynové kotelny Větrník“. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  prověřit původní smlouvu s firmou Erding. 
Termín: 12.4.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/12 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 2/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu pro budoucí 
oprávněné: manžele ********, * ******** ***, *** ** ******* ******** * vodovodní přípojka v délce asi 26 m, 
tlaková přípojka splaškové kanalizace v délce asi 5 m a silniční sjezd v rozsahu cca 4 m

2
, na pozemku 

p.č. 1165, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Červený Kostelec, dle projektové dokumentace 
vyhotovené firmou Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, za předpokládanou finanční 
náhradu 7.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/13 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 3/2019  
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Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu na 
pozemcích v majetku Města Červený Kostelec, pro budoucího oprávněného ******* ******* *********, ** 
** ********* ***, **** ** *******, ********** - vodovodní přípojka v délce asi 2 m, kanalizační přípojka v 
délce asi 2 m, na pozemku parc. č. 1035/23 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Horní 
Kostelec, dle projektové dokumentace zhotovené Ing. Petrem Tučkem, Na Skalce 1204, 549 41 
Červený Kostelec, č. 37/2017, z 4/2018, za předpokládanou finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/14 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 4/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu pro 
budoucího oprávněného ********** *******, ******* ***, *** ** ******* ******** - vodovodní přípojka v délce 
asi 2,6 m a kanalizační přípojka v délce asi 7 m, na pozemku p.č. 904, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem, dle projektové dokumentace vyhotovené 
Tomášem Prouzou, projektantem, archivní č. zak.: 042018, z 8/2018, za předpokládanou finanční 
náhradu 1.920,- Kč + DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/7/15 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Smlouva o výpůjčce pozemků p.č . 987/1,  987/2,  971/7, 971/49,  2070, 2085, 982/1, 
1122/1,  v k .ú.  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce na pozemcích p.č. 987/1, p.č. 987/2, p.č. 971/7, p.č. 971/49, p.č. 2070, 
p.č. 2085, p.č. 982/1 a p.č. 1122/1, vše v k.ú. Červený Kostelec, za účelem pořádání 65. ročníku 
Mezinárodního folklorního festivalu na dobu určitou, v termínu od 14. 8. 2018 do 18. 8. 2018, pro 
Městské kulturní středisko, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, zastoupené Tomášem Šimkem, 
ředitelem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/16 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Žádost SDH Červený Koste lec o prominutí  nájmu pro akc i "Uzlovka"  

Rada města  

I .   schva lu je  

bezplatný pronájem pro SDH Červený Kostelec na akci "Uzlovka", která proběhla dne 16.3.2019 v 
budově sokolovny. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/17 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Pronájem sokolovny pro TJ Sokol  Lhota  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem velkého sálu sokolovny pro TJ Sokol Lhota ve dnech 22.7. - 26.7.2019 za účelem 
soustředění gymnastického oddílu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/18 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Přenechání hř iště pro sehrání  mis trovských zápasů Sport  k lubu Náchod  

Rada města  

I .   souh las í  
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s přenecháním víceúčelového hřiště házené pro sehrání mistrovských zápasů oddílu národní házené 
Sport klubu Náchod. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/19 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Výběrové ř ízení na opravu podlahy v  budově sokolovny, Chrby 675, Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na opravu podlahy v budově sokolovny, Chrby 675, Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na opravu podlahy v budově sokolovny, Chrby 675, Červený Kostelec s 
firmou RENO - Petr Šimek, Devět Křížů 422, Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/20 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Oprava chodníku před prodejnami Ivín a Elektra, Červený Kost elec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Oprava chodníku před prodejnami Ivín a Elektra, 
Červený Kostelec". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava chodníku před prodejnami Ivín a Elektra, Červený 
Kostelec" s firmou STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, 541 01 Trutnov. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/21 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Oprava parkov išť a chodníku před prodejnami Mel ichar a Juránek,  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Oprava parkovišť a chodníku před prodejnami Melichar 
a Juránek, Červený Kostelec". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci "Oprava parkovišť a chodníku před prodejnami Melichar a 
Juránek, Červený Kostelec" s firmou STRKO Trutnov s.r.o., Starý Rokytník 234, 541 01 Trutnov. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/22 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Oprava chodníku u l ice G.  Kratochví la, Červený Koste l ec 

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Oprava chodníku ulice G. Kratochvíla, Červený 
Kostelec". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci "Oprava chodníku ulice G. Kratochvíla, Červený Kostelec" s firmou 
Radek Jůza, Olešnice 344, 549 41 Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/23 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

"Oprava  chodníku od G. Kratochví la k  MŠ Větrník , Červený Koste lec"  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Oprava  chodníku od G. Kratochvíla k MŠ Větrník, 
Červený Kostelec". 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo  na akci "Oprava chodníku od G. Kratochvíla k MŠ Větrník, Červený 
Kostelec" s firmou Radek Jůza, Olešnice 344, 549 41 Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/24 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Žádost o zpevnění  pří jezdové cesty  

Rada města  

I .   odk ládá  

žádost o zpevnění příjezdové cesty v majetku města Červený Kostelec p.č. 140 k domu čp. 30. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  připravit návrh řešení příjezdových cest v majetku města Červený Kostelec souvisejících s 
akcí Rekonstrukce silnice III/5672. 

Termín: 30.9.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/25 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

In formace z jednání  dopravní  komise 11.3.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

 informace z jednání dopravní komise konané dne 11.3.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   odk ládá  

řešit další požadavky na umístění zrcadla před p. p. č. 37/1 k.ú. Horní Kostelec do provedení 
rekonstrukce silnice III/5672. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   schva lu je  

1.  osadit na Nám. T.G.Masaryka  DZ „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou 
„Neplatí pro obyvatele a nájemníky čp. 28 a čp. 1278 a zákazníky Vinotéky Kocour na dobu max. 
15 min.“ ve vzdálenosti 1,5 m od silnice č. I/14 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  osazení červenými  sloupky pro určení účelové komunikace polní cesty PC 12 v Olešnici  (od 
Sokolovny nad Kout)  a doznačení křižovatky s hlavní cestou od Sokolovny na Skalku 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  parkování na křižovatce ulic Palackého a Husova naproti  kontejnerovému stanovišti vyznačením 4 
parkovacích míst a zóny se zákazem stání 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  vodorovné značení křižovatky u kontejnerů před nádražím vyznačením hranice křižovatky se silnicí 
I/14 a slzy pro nasměrování řidičů vpravo k přejezdu  

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

5.   osazení zrcadla z důvodu zvýšení bezpečnosti  z ulice Podlesná I  na výjezdu na silnici III. tř. 
Rtyně - Hronov. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

6.  osazení DZ Zákaz stání u kontejnerů na křižovatce ulice Jiráskova a Borek. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

7.  omezení průjezdu osazením sloupků  po p. p. č. 966 (nezpevněná ostatní komunikace) okolo čp. 
961 ulice Chrby. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

8.  projednat s DI Náchod žádost firmy EURONA Černý na zřízení Místa pro přecházení u staré 
vrátnice Elitexu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

9.  osazení průjezdového radaru po ukončení rekonstrukce silnice III/5766. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

IV .   neschva lu je  
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1.  osazení retardéru v Olešnici na MK č. 16c od Vlčků k silnici III/3036 u RD pana Diviše, protože 
měření rychlosti a počtu vozidel po této komunikaci projíždějících nedává důvod k jeho osazení 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  osazení zrcadla před parkovištěm MŠ Větrník z důvodu, že rozhledovým poměrům překáží 
žadatelem vysázený živý plot, 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:1 

V.   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  opětovně vyzvat osadní výbor Stolín, aby dodal souhlas občanů bydlících v blízkosti 
instalace 2 ks retardérů. 

Termín: 30.4.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

1.2.  projednat s firmou EURONA parkování zaměstnanců. 
Termín: 30.4.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
2.  Ing. Rostislavovi Petrákovi, starostovi 

2.1.  řešit vjezd cizích osob na dvůr čp. 373 ulice Žižkova s Městskou policií 
Termín: 30.4.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
2.2.  řešit dlouhodobé stání vozidla na  p. p. č. 37/1 k.ú. Horní Kostelec Městskou Policii Červený 

Kostelec. 
Termín: 30.4.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/26 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Dodatek č . 3 ke smlouvě o dí lo  s f irmou HS EKOMETAL s .r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 002/T/18 se společností HS EKOMETAL s.r.o., IČ 
26214423, Praha, o přepravě a odstraňování nebezpečných odpadů ze sběrného dvora odpadů 
Červený Kostelec. Nový ceník je platný až ode dne uzavření tohoto dodatku. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města pana Ing. Rostislava Petráka podepsáním dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 002/T/18 
se společností HS EKOMETAL s.r.o., IČ 26214423, Praha, o přepravě a odstraňování nebezpečných 
odpadů ze sběrného dvora odpadů Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/27 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Dodatek č . 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na text i l  -  Text i lEco a.s .  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na textil pro humanitární účely 
ze dne 13.10.2017 se společností TextilEco a.s., IČ 28101766, Praha 1, týkající se rozšíření počtu 
kontejnerů na textil. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města pana Ing. Rostislava Petráka podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a 
provozování kontejnerů na textil pro humanitární účely ze dne 13.10.2017 se společností TextilEco 
a.s., IČ 28101766, Praha 1, týkající se rozšíření počtu kontejnerů na textil. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/28 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Mikroprojekt "Sport  a kultura nás baví"  

Rada města  

I .   schva lu je  
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přijetí Rozhodnutí EŘV o schválení mikroprojektu "Sport a kultura nás baví" reg. číslo 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001790 k financování. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/29 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Inventar izace majetku města za rok 2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

výsledek inventarizace majetku města za rok 2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/30 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Výzva č . 28 - "Rozvoj eGovernmentu na MěÚ v Červeném Koste lc i"  komise pro otevírání 
obálek a výběr dodavate le  

Rada města  

I .   jm enu je  

komisi pro otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů na zakázku Výzva 28 - 
"Rozvoj eGovernmentu na MěÚ v Červeném Kostelci". 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/31 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

DODATEK č.  1 ke smlouvě o dočasném  užívání pozemků vodních p loch ze dne 
1.6.1993 

Rada města  

I .   schva lu je  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dočasném užívání pozemků vodních ploch ze dne 1.6.1993. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním „Dodatku  č. 1 ke smlouvě o dočasném užívání 
pozemků vodních ploch ze dne 1.6.1993“, mezi Městem Červený Kostelec  a pronajímatelem Českým 
rybářským svazem , z.s., místní organizací Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/7/32 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   schva lu je  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 25.4.2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/33 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

In formace z jednání  komise pro kulturu a školstv í  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise pro kulturu a školství ze dne 27.3.2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/34 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Komise pro správu majetku  

Rada města  

I .   odvo lává  

členku komise pro správu majetku pí Moniku Kozákovou. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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I I .   jm enu je  

člena komise pro správu majetku Františka Křečka. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/35 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Rev i ta l izace síd l iš tě Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  připravit návrhy řešení postupu k přípravě projektu revitalizace sídliště Gen. Kratochvíla 
včetně participace s obyvateli. 

Termín: 12.4.2019 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/7/36 - 7. Rada města Červený Kostelec 1.4.2019 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

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. 
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