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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 11. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 15.4.2020   

 
 

R-2020/11/1 - 11. Rada města Červený Kostelec 15.4.2020 

Rekonstrukce u l.  Dvořáčkova, Červený Koste lec -  projektová dokumentace  

Rada města  

I .   schva lu je  

udělení výjimky ze Směrnice č.7 pro zadávání VZMR“, dle čl.9, hlava I. - část druhá pro zadání 
projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP a PDPS pro akci „Rekonstrukce ulice Dvořáčkova“ a 
vystavení rozšířené objednávky (nebo uzavření smlouvy o dílo) firmě PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 
530 02 Pardubice (IČ: 25292161). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/11/2 - 11. Rada města Červený Kostelec 15.4.2020 

Žádost o udělení  vý j imky ze zákazu v jezdu přes Končiny  

Rada města  

I .   schva lu je  

udělení výjimky ze zákazu vjezdu přes Končiny pro majitelé ustájených koní dle přílohy. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/11/3 - 11. Rada města Červený Kostelec 15.4.2020 

Žádost o udělení  vý j imky ze zákazu v jezdu přes Končiny  

Rada města  

I .   schva lu je  

udělení výjimky po dobu uzávěry komunikace Červený Kostelec (Jiráskova ulice - Horní Kostelec) a 
plánované uzávěry v Horní Radechové ze zákazu vjezdu přes Končiny pro ***** ***** ******, ******* **, 
******, ***** ********** ******, ******* ***, ****** * **** ********, ******* *** ******* 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/11/4 - 11. Rada města Červený Kostelec 15.4.2020 

Projednání  kr izových opatření  v souv is los t i  s  výskytem koronav iru (označovaným jako 
SARS CoV-2) na území České republ iky  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

1.  informaci o prodloužení nouzového stavu do 30. dubna 2020 na území České republiky vydané 
Sbírkou zákonů č. 156/2020. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  informace o poskytování ochranných prostředků občanům a  pracovníkům v sociálních službách a 
záchranných složkách. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 Č.j. MZDR 15757/2020-
3/MIN/KAN 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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I I .   uk ládá  
1.  tajemníkovi 

1.1.  od 20. dubna 2020 zajistit fungování obecního úřadu dle mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 Č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN a dle doporučení 
Ministerstva vnitra ze 14. dubna 2020 

 
 

Termín: 20.4.2020 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/11/5 - 11. Rada města Červený Kostelec 15.4.2020 

Chodník "  Obalovna -Devět Kř ížů,  Červený Koste lec"I I  -  výběr zhotov ite le  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Chodník 
„Obalovna-Devět Křížů Červený Kostelec“ II a pořadí uchazečů: 

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

2. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby Chodník „Obalovna-Devět Křížů Červený Kostelec“ II 
mezi Městem Červený Kostelec a firmou SILVAGRO, s.r.o., Zábrodí. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

1.  starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním  "Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele" a 
„Oznámení o výběru dodavatele“ 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Obalovna-Devět 
Křížů Červený Kostelec“ II  mezi Městem Červený Kostelec a firmou SILVAGRO, s.r.o., Zábrodí 
120, Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/11/6 - 11. Rada města Červený Kostelec 15.4.2020 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
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. 


