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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 17. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 11.9.2017   

 
 

R-2017/17/1 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

In formace o průběhu příprav a real izací  invest ičních akcí  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o průběhu příprav a realizaci investičních akcí. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/2 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Úprava náměst í  T.G. Masaryka v  Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   doporuču je  

zařazení přípravy projektové dokumentace na akci „Úprava náměstí T. G. Masaryka v Červeném 
Kostelci“ do investičních akcí na rok 2017 a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/3 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 v k .ú. Č.  Koste lec a Horní Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

zařazení přípravy projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a 
chodníky“ do investičních akcí na rok 2017 a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/4 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Žádost ředite le ZŠ V. Hejny o změnu výše odpisového plánu a př idělení  provozního 
příspěvku na zvýšení odpisů  

Rada města  

I .   schva lu je  

změnu výše odpisového plánu od 1.9.2017 zvýšeného o 2.443,- Kč 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   zam í tá  

žádost o navýšení provozního příspěvku, celkem o 9.772,- Kč, z důvodu změny výše odpisového 
plánu. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/17/5 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Smlouva o výpůjčce na část  pozemku p.č.  208/3 v  k.ú.  Lhota za Červeným Koste lcem  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 208/3 trvalý travní porost, o výměře cca 280 m² v 
k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem na dobu určitou od 29. 9. 2017 do 27. 10. 2017 pro Saargummi 
Czech, Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/6 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Žádost o povolení  k terénním úpravám na část i  pozemku p.č.  1197 v k.ú.  Červený 
Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

povolení k terénním úpravám - zarovnání terénu a vytvoření parkovacího místa na části pozemku p.č. 
1197 v k.ú. Červený Kostelec pro pana ***** ****, ******** ***, *** ** ******* ******** s podmínkou, že 
stavba opěrné zdi včetně základů bude provedena na pozemku žadatele. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/7 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

In formace z jednání  komise výstavby a rozvoje města ze dne 24.8.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání komise výstavby a rozvoje města ze dne 24.8.2017. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/8 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

In formace z jednání  majetkové komise č . 4/2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání majetkové komise ze dne 28.8.2017. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/9 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Revokace usnesení č . Z -2017/04/13 ze dne 21.  6. 2017  

Rada města  

I .   doporuču je  

revokaci usnesení č. Z-2017/04/13 ze dne 21. 6. 2017 a předkládá ZM k projednání. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/10 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Prodej pozemku p.č.  1102/4 v k .ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku p.č. 1102/4 (zahrada) o výměře 1 591 m² v k.ú. Červený Kostelec pro pana ********* 
*****, **** **** ****** ***** * **** ******* ******** ******* ***** ******** ***, *** ** ******* ******** a předkládá 
ZM k projednání. Prodej bude možný, až po uzavření dohody o parcelaci stanovené územním plánem. 
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přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  zadat podklady pro uzavření dohody o parcelaci na plochu označenou DP 12, K-BI-15 
stanovené územním plánem. 

 
Termín: 30.11.2017 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/11 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Prodej pozemků p.č.  830/2 a p.č . 193 v k .ú.  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   odk ládá  

prodej pozemků p.č. 830/2 (ostatní plocha) o výměře 53 m² a p.č. 193 (ostatní plocha) o výměře 124 
m² v k.ú. Červený Kostelec pro pana *** **** *******, ********* ***, *** ** ******* ******** za cenu v čase a 
místě obvyklou 500,- Kč/m².. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  projednat s žadatelem doložení dalších dokumentů. 
Termín: 30.9.2017 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/12 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Bezúplatný převod (darování)  pozemku s t.p.č. 103, p.č . 109/2, p.č.  173/3,  p.č.  173/14 a 
p.č . 306/3 v k .ú.  Bohdašín nad Olešnic í  

Rada města  

I .   doporuču je  

bezúplatný převod (darování) pozemku st.p.č. 103, o výměře 20m², p.č. 109/2 (trvalý travní porost) o 
výměře 5 496 m², p.č. 173/3 (trvalý travní porost) o výměře 410 m², p.č. 173/14 (trvalý travní porost) o 
výměře 1 382 m² a p.č. 306/3 (ostatní plocha) o výměře 144 m²v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí od TJ 
Červený Kostelec, z.s., Palackého 1 234, 549 41 Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/13 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Bezúplatný převod (darování)  pozemku p.  č.  1352/7 v  k.ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku p. č. 1352/7 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 
80 m²) v k. ú. a obci Červený Kostelec, který byl oddělen a sloučen z původního pozemku p. č. 1177/1 
(díl a, 78 m²) a původního pozemku p. č. 1352/1 (díl b, 2 m²) geometrickým plánem č. 1765-094/2016 
(ze dne 8. 2. 2017, není dosud zapsán v katastru nemovitostí) z majetku Královéhradeckého kraje do 
vlastnictví města Červený Kostelec. Jedná se o pozemek pod stavbou chodníku - lesní pěšiny u 
silnice č. III/3039. 

Zároveň doporučuje doložku: "Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz 
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k  daru třetí osobě a o dar 
bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem / 
místní komunikaci / veřejnou zeleň / apod., v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne" a 
předkládá ZM k projednání. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/17/14 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Dodatek č . 2 ke Kupní  smlouvě o převodu v lastn ictv í nemovitos t i  ze dne 16.12.2013  

Rada města  

I .   odk ládá  

uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě o převodu vlastnictví nemovitosti ze dne 16.12.2013 pro 
Oblastní charitu Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/15 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Pronájem sokolovny pro pořádání tanečního kurzu pro mládež  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny Městskému kulturnímu středisku, Žižkova 365, Červený Kostelec pro uspořádání 
tanečního kurzu pro mládež od 17.9. do 10.12.2017 a věnečku tanečního kurzu dne 16.12.2017. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/16 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Dotační program pro rok 2018  

Rada města  

I .   doporuču je  

dotační program města Červený Kostelec pro rok 2018 a předkládá ZM k projednání. 
 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/17 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

In formace z jednání  komise architektury , urbanismu a rozvoje ze dne 1.6.2017 a 
27.7.2017 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise architektury, urbanismu a rozvoje ze dne 1.6.2017 a 27.7.2017. 
 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/17/18 - 17. Rada města Červený Kostelec 11.9.2017 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky z jednání RM. 
 
přijato, pro:4 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. 
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