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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 19. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 18.10.2017   

 
 

R-2017/19/1 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Příkazní  smlouva o poskytování  s lužeb městského architek ta  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Příkazní smlouvy o poskytování služeb městského architekta mezi Městem Červený 
Kostelec a Ing. arch. Markem Wajsarem, Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec (IČ: 762 56 847). 

 

Usnesení nebylo schváleno. 

 
nepřijato, pro:2 proti:1 zdržel:1 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Příkazní smlouvy o poskytování služeb 
městského architekta s Ing. arch. Markem Wajsarem, Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec (IČ: 762 
56 847).  

 

Usnesení nebylo schváleno. 

 
nepřijato, pro:2 proti:1 zdržel:1 
 

R-2017/19/2 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 -  inž.  sí tě a chodníky  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu 
řízení a provedení stavby vč. položkového rozpočtu na akci „Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a 
chodníky, Červený Kostelec“ mezi Městem Červený Kostelec a zpracovatelem projektu Dopravně 
inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové (IČ: 274 66 868). 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu řízení a provedení stavby vč. položkového rozpočtu na 
akci „Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a chodníky, Červený Kostelec“ se zpracovatelem projektu 
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové (IČ: 274 66 868). 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/3 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Propustek -  hráz Rybč ina  

Rada města  
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I .   schva lu je  

studii proveditelnosti „Svojsíkův park - lávka přes potok Olešnice, Červený Kostelec“ z července 2017, 
kterou zpracoval Ing. Vratislav Nývlt, Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec (IČ: 620 23 055) pod 
arch.č.: 1711. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/4 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

In formace o průběhu příprav a real izací  invest ičních akcí  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/5 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

znění Výzvy k podání žádosti o účast v užším řízení zahájeném odesláním předběžného oznámení, 
Výzvy k podání nabídek v užším řízení zahájeném odeslání předběžného oznámení a Zadávací 
dokumentaci vč. příloh k nadlimitní veřejné zakázce na služby „Doprůzkum staré ekologické zátěže na 
území města Červený Kostelec“ zadávané v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním  Výzvy k podání žádosti o účast v užším řízení 
zahájeném odesláním předběžného oznámení, Výzvy k podání nabídek v užším řízení zahájeném 
odeslání předběžného oznámení a Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby 
„Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec“ zadávané v užším řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/6 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Malý sál  Divadla J.  K. Tyla  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na služby „Zpracování projektu na Interiér malého 
sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci“, zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu 
ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na základě 
hodnotících kritérií (nabídková cena vč. DPH s váhou 35 %, návrh provozního řešení objektu s váhou 
35 %, hodnocení portfolia referenčních projektů s váhou 30 %) v tomto pořadí: 1. D.A.D. STUDIO, 
s.r.o., Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové (IČ: 274 67 104) s celkovým počtem bodů 91,81 
(nabídková cena 217 800 Kč vč. DPH); 2. Ing. arch. Alexandr Skalický, Vančurova 1333, 547 01 
Náchod (IČ: 110 53 194) s celkovým počtem bodů 72,05 (nabídková cena 198 700 Kč vč. DPH); Ing. 
arch. Vojtěch Kopal, Pražská 59, 541 01 Trutnov (IČ: 757 95 175) s celkovým počtem bodů 66,31 
(nabídková cena 199 650 Kč vč. DPH); Ing. arch. Václav Matějka, Vídeňská 18, 339 01 Klatovy (IČ: 
765 76 639) spolu s Ing. arch. Šárkou Ullwerovou, Hlubočky 253, 549 11 Dolní Radechová (IČ: 033 89 
936) s celkovým počtem bodů 66,02 (nabídková cena 217 800 Kč vč. DPH). 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 
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1.1.  vedoucímu odboru rozvoje města připravit návrh Smlouvy o dílo na „Zpracování projektu na 
Interiér malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci“ s vítězným uchazečem D.A.D. 
STUDIO, s.r.o., Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové (IČ: 274 67 104) a předložit na RM k 
projednání. 

 
Termín: 31.10.2017 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/7 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Jmenování zástupců zř izovate le do školských rad ZŠ  

Rada města  

I .   jm enu je  

1.  zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, Komenského 540 
- JUDr. Pavlu Petrákovou Jansovou, Mgr. Štěpána Noska,  Irenu Petirovou  

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 318: 
Richard Bergmann, Jana Petrů.  

 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

3.  zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy a Mateřské školy Červený Kostelec, Olešnice 
190 -  Pavla Kábrta 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/8 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Žádost ZŠ V.  Hejny o souhlas s  př i jet ím f in.  daru od WOMEN FOR WOMEN, v  rámci  
pro jektu "Obědy pro dět i "  

Rada města  

I .   schva lu je  

Základní škole V. Hejny Červený Kostelec, přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEM FOR 
WOMEN, o.p.s., v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI, ve výši 19.755,- Kč. Finanční dar 
je výhradně určen k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 5 žáků ve školním roce 2017/2018. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/9 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Žádost ZUŠ o čerpání prostředků z rezervního fondu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uvolnění financí z rezervního fondu Základní umělecké školy Červený Kostelec v částce 1.008,00 Kč, 
kterou byla splněna podmínka úlevy na dani z příjmu právnických osob za předchozí 3 roky, ve 
prospěch hlavní neziskové činnosti. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/10 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Žádost ředite le ZUŠ o navýšení  kapac ity  

Rada města  

I .   schva lu je  

navýšení počtu žáků v předmětu hudební nauka a v tanečním oboru Základní umělecké školy 
Červený Kostelec, Nerudova 511. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/19/11 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Žádost MŠ Náchodská o čerpání prostředků z rezervního fondu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uvolnění financí z rezervního fondu Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270 ve výši 
22.040,- Kč, z důvodu prokázání daňové úspory (za rok 2014-2016), pro splnění podmínky úlevy na 
dani z příjmu právnických osob, ve prospěch hlavní neziskové činnosti. Částka bude použita na nákup 
učebních pomůcek. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/12 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Pronájem bytu 1183/2  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ******* *********, ****** ****, ******, na pronájem bytu 1183/2, ul. 
Náchodská, Červený Kostelec (2+1, kvalita základní, přízemí). 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/13 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Pronájem sokolovny Městskému kul turnímu s tředisku Č. Koste lec  

Rada měs ta  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny Městskému kulturnímu středisku, Žižkova 365, Červený Kostelec pro uspořádání 
maturitního plesu dne 17.2.2018. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/14 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Pronájem sokolovny  Městského kul turního st řediska,  Ž ižkova 365,  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny Městskému kulturnímu středisku, Žižkova 365, Červený Kostelec pro uspořádání 
3. plesu města Červený Kostelec dne 27.1.2018. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/15 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Výpůjčka tržnice pro konání  akce "Stř íbrná neděle"  

Rada města  

I .   schva lu je  

výpůjčku tržnice Městskému kulturnímu středisku, Žižkova 365, Červený Kostelec pro uspořádání 
akce "Stříbrná neděle" dne 17.12.2017. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/16 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

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 28. 10. 2017 do 31. 5. 2018 pro Saargummi 
Czech, Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec. 
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přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/17 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 25/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést 
stavbu č. 25/2017 pro paní **** ********* *********, ***** ***, *** ** ******* ******** za předběžnou finanční 
náhradu 1.100,- Kč + DPH v zákonné výši. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/18 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Sm louva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 26/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést 
stavbu č. 26/2017 pro pana ****** *********, ******* **, *** ** za předběžnou finanční náhradu 4.000,- Kč 
+ DPH v zákonné výši. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/19 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Smlouva o zř ízení věcného břemene -  služebnost i  IP -12-2008596/VB/1 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-2008596/VB/1 pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za finanční náhradu 3.600,- Kč + DPH. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/20 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

In formace o změně plánu oprav pro rok 2017.  

Rada města  

I .   schva lu je  

změnu plánu oprav pro rok 2017. Plánované opravy v ul. Husova č.p. 514 (plynofikace tří bytu a 
vyvložkování komínů, výmalba chodby v celkové výši 430 tis. nebudou realizovány vzhledem k tomu, 
že byla vybrána vhodnější varianta údržby stávajícího topení. Za výše uvedené finanční prostředky 
zhotovit zateplení dvou štítových zdí v ul. Husova č.p. 514 a ul. Nerudova 356 (DPS) ve celkové výši 
451188,-Kč včetně DPH. Finanční rozdíl ve výši 21188,- Kč bude pokryt z finanční rezervy MAJ pro 
rok 2017. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/21 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Kniha "Encyk lopedie osobnost í  Červeného Koste lce"  

Rada města  

I .   schva lu je  

grafický návrh obálky a layout stránek knihy "Encyklopedie osobností Červeného Kostelce" dle přílohy. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/19/22 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Smlouva o spolupráci  se Střední  školou propagační  tvor by a polygraf ie Velké Poříčí  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o dílo na publikaci o ČK s použitím nového vizuálu Města ČK na školní rok 2017-
2018 se Střední školou propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Náchodská 285, 549 32 Velké 
Poříčí. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/23 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Kupní  smlouva na posypovou sůl  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Kupní smlouvy s firmou Údržba silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 
Hradec Králové na nákup posypové soli. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/24 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Zimní  údržba s f irmou OD Impro  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zimní údržbě místních komunikací pluhováním v období zima 2017 -2018 s firmou 
OD Impro a.s., Zábrodí 111, 549 41 Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/25 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Zimní  údržba s i ln ic  KHK  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zajištění zimní údržby silnic s firmou Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.  

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/26 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Květ inová výzdoba  

Rada města  

I .   schva lu je  

realizaci květinové výzdoby strojní výsadbou cibulovin ve vybraných lokalitách dle nabídky.  

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/27 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 25.9.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání komise životního prostředí ze dne 25.9.2017. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/19/28 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Žádost o povolení  závodu psích spřežení  FITMIN 2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost MUSHERS KLUB METUJE z.s o uspořádání závodů psích spřežení ve dnech 21. 10.-22. 10. 
2017 v oblasti rybníků Brodský a Špinka. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/29 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Inventar izace majetku  

Rada města  

I .   jm enu je  

hlavní inventarizační komisi ve složení Ing. Petr Fišer, Irena Petirová, Pavlína Škodová, Sylvie 
Součková, Jana Petrů, Ing. Emil Košut, Ing. Věra Udatná. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/19/30 - 19. Rada města Červený Kostelec 18.10.2017 

Diskuse 

Rada města  

I .   be re  na  vědom í  

připomínky členů RM. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 

 
Ing. Rostislav Petrák, starosta                                      Richard Bergmann, místostarosta 

 
 
 

  
  

 

 

 

  

 

 

 

 

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. 


