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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 21. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 1.11.2017   

 
 

R-2017/21/1 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Chodník Obalovna -  Devět Kř ížů  

Rada města  

I .   schva lu je  

cenovou nabídku od Regionální poradenské agentury, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno (IČ:262 
98 163) na služby týkající se získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a 
kompletní administrativy spojené s realizací projektu a s jeho řízením po dobu udržitelnosti na akci  
Chodník „Obalovna - Devět Křížů“ Červený Kostelec. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  vystavit objednávku Regionální poradenské agentuře, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno 
(IČ:262 98 163) na zpracování projektové žádosti včetně kompletace povinných příloh na 
akci Chodník „Obalovna - Devět Křížů“ Červený Kostelec v rámci dotačního titulu na zvýšení 
bezpečnosti dopravy ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019. 

 
Termín: 10.11.2017 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/2 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Rekonstrukce opěrné zdi  v  u l ic i  Lánská  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská“ dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o 
veřejných zakázkách, vč. zadávacích podmínek a návrhu Smlouvy o dílo. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská“ dle přílohy vč. zveřejnění na profil zadavatele. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská“. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I I .   jm enu je  

komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská“. 
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přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/3 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Červený Koste lec, rekonstrukce 4 mostů  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM170418 mezi povinným z věcného 
břemene, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - 
Slezské Předměstí (IČ: 708 90 005) a oprávněným z věcného břemene, kterým je Město Červený 
Kostelec, týkající se zřízení věcného břemene na pozemkové parcele p.č. 889/49 v k.ú. Červený 
Kostelec ve vlastnictví povinného a to stavbou „Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů - SO 01 
Most ul. Zemědělská“, kterou realizoval oprávněný. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM170419 mezi povinným z věcného 
břemene, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - 
Slezské Předměstí (IČ: 708 90 005) a oprávněným z věcného břemene, kterým je Město Červený 
Kostelec, týkající se zřízení věcného břemene na pozemkové parcele p.č. 1436/1 v k.ú. Olešnice u 
Červeného Kostelce ve vlastnictví povinného a to stavbou „Červený Kostelec, rekonstrukce 4 
mostů - SO 02 Most u Rousků“, kterou realizoval oprávněný. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

3.  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM170420 mezi povinným z věcného 
břemene, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - 
Slezské Předměstí (IČ: 708 90 005) a oprávněným z věcného břemene, kterým je Město Červený 
Kostelec, týkající se zřízení věcného břemene na pozemkové parcele p.č. 1436/1 v k.ú. Olešnice u 
Červeného Kostelce ve vlastnictví povinného a to stavbou „Červený Kostelec, rekonstrukce 4 
mostů - SO 03 Most u Klepáčků“, kterou realizoval oprávněný. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

4.  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM170421 mezi povinným z věcného 
břemene, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - 
Slezské Předměstí (IČ: 708 90 005) a oprávněným z věcného břemene, kterým je Město Červený 
Kostelec, týkající se zřízení věcného břemene na pozemkové parcele p.č. 2636 a 2655 v k.ú. 
Olešnice u Červeného Kostelce ve vlastnictví povinného a to stavbou „Červený Kostelec, 
rekonstrukce 4 mostů - SO 04 Most u rybníka“, kterou realizoval oprávněný. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 
6DHM170418, 6DHM170419, 6DHM170420 a 6DHM170421 s Povodím Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (IČ: 708 90 005). 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/4 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Novostavba zázemí volejbalového areálu  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec“ dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., zákona o veřejných zakázkách, vč. zadávacích podmínek a návrhu Smlouvy o dílo. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec“ dle přílohy vč. zveřejnění na profil 
zadavatele. 
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přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec“. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I I .   jm enu je  

komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec“. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/5 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Hospodaření města za  1. až 9.  2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření města za leden až září 2017. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/6 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Rozpočtové opatření  č .  58/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun investičních výdajů 97.900 Kč z rozpočtu paragrafu 3639 (územní rozvoj, projekty..) do 
rozpočtu investičních výdajů na paragrafu 3412 (sportovní zařízení v majetku města). Jedná se o 
výdaje na zpracování variant projektu hřiště na házenou. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/7 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Rozpočtové opatření  č .  59/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení příjmů na paragrafu 3326 (objekty místního kulturního významu) o 224.050 Kč, na paragrafu 
3613 (nebyty) o 18.540 Kč a na paragrafu 3631 (veřejné osvětlení) o 66.180 Kč z důvodu přijatých 
pojistných náhrad za poškození majetku města a zvýšení rozpočtu výdajů na opravy poškozeného 
majetku o stejné částky na příslušných paragrafech. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/8 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Žádost ředite lek  MŠ o převod f inančních prostředků z rezervního fondu do invest ičního 
fondu 

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole, Větrník 999 převedení 120 000,- Kč z rezervního fondu školy do fondu investičního. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   nař i zu je  

1.  Mateřské škole, Náchodská 270 odvod 120 000,- Kč z fondu investic do rozpočtu zřizovatele. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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2.  Mateřské škole, Větrník 999 odvod 120 000,- Kč z fondu investic do rozpočtu zřizovatele. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/9 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Rozpočtové opatření  č .  60/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů z titulu nařízeného odvodu z fondu investic MŠ Náchodská ve výši 120.000 
Kč a z fondu investic MŠ Větrník ve výši 120.000 Kč, tedy celkem navýšení příjmů o 240 tisíc Kč na 
paragrafu  3111  a zároveň snížení položky financování 8115 o 240 tisíc Kč. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/10 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Rozpočtové opatření  č .  61/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů města o 196.170 Kč na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu z důvodu přijaté účelové dotace od Úřadu práce 10.10.2017 a zvýšení rozpočtu výdajů 
města o 196.170 Kč na paragrafu 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), kde jsou evidovány 
výdaje na mzdy a odvody z mezd pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce, na které je tato 
dotace dle smlouvy poskytována. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/11 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Rozpočtové opatření  č .  62/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

snížení rozpočtu výdajů o 2 tisíce Kč na paragrafu 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené), kde je 
evidována rezerva RM, a zvýšení rozpočtu výdajů  o 2 tisíce Kč na paragrafu 4350 (domovy pro 
seniory) - jedná se o finanční dar 2 tisíce Kč Domovu důchodců Tmavý důl. 

 
        přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

 

R-2017/21/12 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

In formace ke schvalování rozpočtu p říspěvkových organizací  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o rozšíření schvalovacích povinností RM ve vztahu k městem zřízeným příspěvkovým 
organizacím. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/13 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Žádost MKS o př i jet í  darů od Saar  Gummi  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 6.000,- Kč od 
firmy Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec, který je určen na podporu mažoretkového sportu 
a nákupu pomůcek. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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2.  Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 6.000,- Kč od 
firmy Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec, který je určen na podporu Loutkářského 
festivalu. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/14 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Žádost MKS o př i jet í  daru od JM -Per fekt s .r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru od firmy JM-Perfekt s.r.o., 
Náchod, který je určen na podporu mažoretkového sportu a vybavení mažoretek Merian. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/15 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Zápis  ze školské komise ze dne 9.10.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zápis z 15. schůzky školské komise ze dne 9.10.2017. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/16 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Smlouva o zř ízení věcného břemene -  služebnost i  IV -12-20012931/VB/1  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-20012931/VB/1 pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za finanční náhradu 10.000,- Kč + DPH. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/17 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Vypracování koncepce a  f inančně provozní  analýzy kempu Brodský ve var iantách.  

Rada města  

I .   odk ládá  

upravenou nabídku na zpracování podnikatelského plánu a analýzy fungování a dalšího rozvoje 
kempu a zázemí rybníku Brodský od Východočeské rozvojové s.r.o. ve výši 74 tis bez DPH. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/18 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Zpětvzet í  žádost i  o prodej pozemků p.č.  830/2 a p.č.  193 v k .ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zpětvzetí žádosti o 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 od pana *** **** *******, ********* ***, *** ** ******* 
********* 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/19 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Proná jem sokolovny  

Rada města  
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I .   schva lu je  

pronájem sokolovny SDH Horní Kostelec pro uspořádání dětského karnevalu a hasičského plesu dne 
3.2.2018. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/20 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

In formace z jednání  dopravní  komise z 23.10.2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  realizaci vodorovného dopravního značení "Pozor děti" v barevném provedení u ZŠ Horní Kostelec 
      
     přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  osazení dopravního značení "Zákaz stání" za obchody v ulici Jiráskova. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

3.  osazení dopravního značení "Zákaz stání" v ulici Dvořáčkova v zimním období. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

4.  osazení červených sloupků pro vyznačení účelové komunikace v ulici Lánská na vjezdu do firmy 
TUKOV. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

5.  osazení měřiče rychlosti do ulice Lánská. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

6.  realizaci vodorovného dopravního značení "Zákaz stání na výjezdu od domů č. 898 a 899. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

 

I I .   neschva lu je  

1.  povolit omezení parkování na Koubovce pro č.p. 894, 895, 896, 897, 898 a 899. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  osazení zrcadla na výjezdu od domu č.p. 78 ve Stolíně. 
 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  projednat s DI Náchod možnosti vyznačení parkování před Lukavskými. 
Termín: 30.11.2017 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
1.2.  projednat s DI Náchod možnost posunutí začátku a konce města za domy v Ráji směrem na 

Hronov. 
Termín: 30.11.2017 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
1.3.  projednat s DI Náchod úpravu křižovatky u "Sekyrkárny". 

Termín: 30.11.2017 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

1.4.  projednat s DI Náchod vodorovné značení křižovatky od nádraží na I/14. 
Termín: 30.11.2017 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
1.5.  projednat s OÚ Zábrodí udělování výjimek přes Končiny. 

 
Termín: 30.11.2017 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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1.6.  projednat s DI Náchod zónu s předností zprava a max rychlost 30 km v Lipkách a ulici 
Lánská. 

Termín: 30.11.2017 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

1.7.  projednat s DI Náchod přechody v Horním Kostelci a zahrnout je do realizace rekonstrukce 
ulice Jiráskova. 

Termín: 30.11.2017 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

1.8.  projednat s DI Náchod možnost osazení svodidla v ulici 17. listopadu u firmy PRO-
CHARITA. 

Termín: 30.11.2017 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

1.9.  projednat s DI Náchod osazení zrcadla na výjezdu ze zdravotního střediska. 
 

Termín: 30.11.2017 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/21 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Hospodaření voda za 9/2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření voda za období 9/2017. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/22 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Malý sál  Divadla J.  K. Tyla  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o dílo č. D-2017004 mezi Městem Červený Kostelec a D.A.D. STUDIO, s.r.o., 
Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové 2 (IČ: 274 67 104), týkající se projektové činnosti na akci 
„Zpracování projektu na Interiér malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci“. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo D-2017004 s D.A.D. STUDIO, 
s.r.o., Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové 2 (IČ: 274 67 104), týkající se projektové činnosti na 
akci „Zpracování projektu na Interiér malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci“. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/21/23 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Dodatek k  l icenční smlouvě č.  95333  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku licenční smlouvy č. 95333 (upgrade ERMS) jako součást IS MUNIS se společností 
Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 12/1110, Praha 9. 

 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/21/24 - 21. Rada města Červený Kostelec 1.11.2017 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  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. 


