
USNESENÍ z  10.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 10.5.2017   Strana 1/6 
 

 

Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 10. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 10.5.2017   

 
 

R-2017/10/1 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Žádost o pro jednání možnost i  zasíťování  pozemku parc . č .  178/1 v kat .  území Lhota za 
Červeným Koste lcem.  

Rada města  

I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  připravit návrh pravidel pro spoluúčast žadatelů na realizaci infrastruktury pozemků, které 
jsou v platném územním plánu určeny k zastavění. 

Termín: 29.12.2017 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/2 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Žádost o vy tvoření podmínek pro př ipojení   RD v u l.  Zemědělská čp.  417 na veřejný 
kanal izační řad.  

Rada města  

I .   odk ládá  

žádost manželů *********, *** ********** *** ***, ******* ********, týkající se vytvoření podmínek pro 
připojení RD na veřejný kanalizační řad do doby, než se schválí návrh pravidel pro spoluúčast 
žadatelů na realizaci infrastruktury pozemků, které jsou v platném územním plánu určeny k zastavění. 

 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/3 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Rozpočtové opatření  č .  8/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení výdajů rozpočtu na paragrafu 3349 (ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - poskytování 
informací o dění ve městě prostřednictvím informačního centra), položce 5169 (služby) o 135 tisíc Kč 
(9x15 tis.) je pokryto zčásti snížením provozního příspěvku MKS o 90 tisíc Kč - paragraf 3392, položka 
5331 a zčásti zvýšením rozpočtu příjmů za prodej pozemků (paragraf 3639, položka 3111). 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:1 
 

R-2017/10/4 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Žádost MKS o př i jet í  daru od V.  Poř íčí  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 3.000,- Kč od 
městyse Velké Poříčí, který je určen na vydávání sborníku Rodným krajem. 
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přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/5 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Žádost MKS o př i jet í  daru od V.  Svatoňov ic  

Rada města  

I .   schva lu je  

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

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/6 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Žádost o převedení  provozu dešťové kanalizace Sto lín a Náměrka na město Červený 
Kostelec.  

Rada města  

I .   schva lu je  

převedení provozu dešťové kanalizace Stolín a Náměrka  na jejich majitele Město Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/7 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Žádost o bezplatný pronájem prostorů č.p.  219  

Rada města  

I .   zam í tá  

žádost o bezplatný pronájem prostorů v majetku města v ul. Manželů Burdychových č.p. 219, pro účel 
pořádání "Dne architektury" z hygienických důvodů. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/8 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Výběrové ř ízení na akci "Výměna oken DPS Nerudova 356"  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Výměna oken DPS Nerudova 356" pro budovu DPS 
Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/9 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Výběrové ř ízení na akci "Stavební úpravy a přís tavba MŠ",  Náchodská 270,  Červený 
Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Stavební úpravy a přístavba MŠ", Náchodská 270, 
Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci "Stavební úpravy a přístavba MŠ", Náchodská 270, Červený 
Kostelec s firmou DELTA s.r.o., Ke koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/10 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 
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Pronájem sokolovny  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem velkého sálu sokolovny pro I*** ********* ********, ******* ****, ******* ******** dne 21.5.2017 
pro uspořádání posezení v případě nepříznivého počasí. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/11 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě č . 5/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 5/2017 pro pana ******* 
******** * **** ******* *********** *** ***** ***** ** ** ** **, *** ** ******* ******** za předběžnou finanční 
náhradu 1 000,- Kč + DPH v zákonné výši. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/12 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě č . 6/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 6/2017 pro pana **** 
*****, ******* *, *** ** ******* za předběžnou finanční náhradu 1 000,- Kč + DPH v zákonné výši.   

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/13 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lu žebnost i  inženýrské s ítě č . 7/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 7/2017 pro pana 
********** ******** * **** ***** *********** *** ***** ***** ***, *** ** ******* ******** za předběžnou finanční 
náhradu 3 200,- Kč + DPH v zákonné výši. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/14 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  č .  8/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 8/2017 pro ALBI ČESKÁ REPUBLIKA 
a.s., Thámova 13, 186 Praha 8 za předběžnou finanční náhradu 1 880,- Kč + DPH v zákonné výši. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/15 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Smlouva o zř ízení věcného břemene -  služebnost i  IV -12-2013625/VB/2  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-2013625/VB/2 pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za finanční náhradu 1 900,- Kč + DPH. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/10/16 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Povolení překopu -  kanal izace ZŠ Horní  Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku se Správou silnic 
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/17 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Dodatek č . 2 k  Pachtovní  smlouvě 902/2015  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě 902/2015 pro Zemědělské družstvo Žernov, Žernov 95, 
552 03 Česká Skalice. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/18 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Kupní  smlouva CEMEX Sand  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Kupní smlouvy č C0015924/17 s firmou CEMEX Sand, k.s., Masarykovo nám. 207, 763 61 
Napajedla na odběr štěrku 4/8 na dopadové plochy dětských hřišť. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/19 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Výj imka Hospic  Konč iny  

Rada města  

I .   souh las í  

s udělením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle přílohy. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Richardovi Bergmannovi, místostarostovi 

1.1.  projednat způsob značení průjezdu přes Končiny. 
Termín: 30.6.2017 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/20 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Prodej vozid la Škoda Fel ic ia SPZ NAJ 92 24  

Rada města  

I .   schva lu je  

kupní smlouvu se společností AUTOSTYL a. s., IČ 24727741, Trutnov, týkající se prodeje vozidla 
Škoda Felicia SPZ NAJ 92 24 za cenu stanovenou oceněním vozidla kupujícím dne 20.4.2017. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města podepsáním kupní smlouvy se společností AUTOSTYL a. s., IČ 24727741, Trutnov, 
týkající se prodeje vozidla Škoda Felicia SPZ NAJ 92 24. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/10/21 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Dodatek č . 1 smlouvy o zaj ištění zpětného odběru e lektrozařízení se společností  
ASEKOL a.s .  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 00272566/01/ZOZ/2011/AK9 ze dne 12.12.2013 o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a. s., IČ 27373231, Praha. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města podepsáním dodatku č. 1 smlouvy č. 00272566/01/ZOZ/2011/AK9 ze dne 12.12.2013 
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a. s., IČ 27373231, Praha. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/22 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Hospodaření voda 3/2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření voda 3/2017. 
 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/23 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Př ipomínky ze ZM konané dne 20.4.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky ze ZM, které se konalo dne 20.4.2017. 
 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/10/24 - 10. Rada města Červený Kostelec 10.5.2017 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

 

 

 
 
 

 
Ing. Rostislav Petrák, starosta                                  Richard Bergmann, místostarosta 
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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. 


