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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 7. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 12.3.2020   

 
 

R-2020/7/1 - 7. Rada města Červený Kostelec 12.3.2020 

Projednání  mimořádných opatřeních vydaných v  souv is los t i  s  nepříznivým vývojem 
epidemiologické  s ituace ve výskytu onemocnění COVID -19 způsobený novým 
koronav irem SARS-CoV-2 v  Evropě  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

1.  informace o nouzovém stavu vyhlášeného vládou České republiky dne 12.3.2020 od 14.00 hodin 
na dobu 30 dnů v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS 
CoV-2. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  informace o vyhlášeném nouzovém stavu na území České republiky vyhlášeným usnesením vlády 
České republiky ze dne 12.3.2020 č. 199, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru označovaným jako SARS CoV-2. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

1.  prozatímní ponechání Mateřských škol zřízených Městem Červený Kostelec v provozu. 
přijato, pro:5 proti:2 zdržel:0 

2.  dočasné uzavření dětské skupiny zřízené Městem Červený Kostelec do odvolání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  

řed i te lkám  m ateřsk ých ško l :  

1.   - vyzvat rodiče k neumísťování dětí do MŠ pokud již má rodina zajištěno hlídání staršího či 
mladšího sourozence 

- striktně dodržovat hygienické normy a hygienická opatření vydaná v souvislosti s šířením 
nákazy nového koronaviru SARS - CoV-2 

- vyžadovat od pondělí 16.3.2020 čestné prohlášení rodičů o tom, že dítě ani nikdo z blízkých 
nebyl v posledních 14 dnech v rizikových oblastech dle aktuálního vládního opatření. 

přijato, pro:5 proti:2 zdržel:0 
        2.  tajemníkovi a ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Červený Kostelec naplnění 

požadavků vyhlášeného nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky dne 12.3.2020 
od 14.00 hodin na dobu 30 dnů v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o 
bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru SARS CoV-2. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/7/2 - 7. Rada města Červený Kostelec 12.3.2020 

Darovací  smlouva s f irmou BATIST Medical  a.s .  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Darovací smlouvy s firmou BATIST Medical a.s., se sídlem Nerudova 309, 549 41 Červený 
Kostelec, IČ: 288 13 936. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/7/3 - 7. Rada města Červený Kostelec 12.3.2020 

Chodník „Obalovna -  Devět  Křížů“  Červený Koste lec, výběrové ř ízení  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a závěry hodnotící komise z posouzení nabídky na veřejnou 
zakázku na stavební práce na Chodník „Obalovna-Devět Křížů“ Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   ruš í  

zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem Chodník „Obalovna-Devět Křížů, Červený Kostelec“ 
analogicky dle ustanovení §127 odst. 2 písm. h) zákona, jelikož v zadávacím řízení je jediný účastník. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce Chodník „Obalovna-Devět Křížů, Červený Kostelec“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/7/4 - 7. Rada města Červený Kostelec 12.3.2020 

Chodník „Obalovna -  Devět  kř ížů“  -   PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Č. SML -Z-M-20-202 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření příkazní smlouvy č.SML- Z-M-20-2020 mezi Městem Červený Kostelec a společností 
Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním příkazní smlouvy č. SML-Z-M-20-2020 mezi Městem 
Červený Kostelec a společností Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602 
00 Brno. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/7/5 - 7. Rada města Červený Kostelec 12.3.2020 

Chodník „Obalovna -  Devět  Křížů“   výběrové ř ízení I I  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v otevřené 
výzvě Chodník „Obalovna-Devět Křížů, Červený Kostelec" II, dle vnitřní směrnice zadavatele, 
včetně zadávacích podmínek a 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 
Chodník „Obalovna-Devět Křížů, Červený Kostelec“ II, dle přílohy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce Chodník „Obalovna-Devět Křížů, Červený Kostelec" II 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   jm enu je  

1.  komisi pro otevírání obálek od uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
Chodník „Obalovna-Devět Křížů, Červený Kostelec“ II. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  komisi pro posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce Chodník „Obalovna-Devět Křížů, Červený Kostelec“ II. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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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. 


