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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 22. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 13.11.2017   

 
 

R-2017/22/1 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Opt ický kabel od ul .  17.  l is topadu ke kote lně Gen. Kratochví la,  Červený Kostelec -  1.  
etapa 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 65/17/BVB/MS mezi 
Městem Červený Kostelec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle (IČ: 65993390), zastoupena Ing. Markem Novotným, 
ředitelem Správy Hradec Králové se sídlem: Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové. Smlouva se 
týká uložení chráničky pro optický kabel na pozemku p.č. 1186/1 v k.ú. Červený Kostelec, na kterém 
je umístěna stavba silnice I/14 a stavba chodníku u silnice I/14. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. 65/17/BVB/MS mezi Městem Červený Kostelec a Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle (IČ: 65993390), 
zastoupena Ing. Markem Novotným, ředitelem Správy Hradec Králové se sídlem: Pouchovská 401, 
503 41 Hradec Králové. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/2 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Žádost Knihovny Břet is lava Kafky o povolení  čerpání z rezervního fondu  

Rada města  

I .   schva lu je  

Knihovně Břetislava Kafky Červený Kostelec čerpání z rezervního fondu ve výši 24.765,- Kč. Částka 
bude použita, v souladu s nařízením vlády, na pokrytí navýšení platů pracovnic knihovny. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/3 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací  města za I I I .  čtvrt let í  2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za III. čtvrtletí 2017. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/4 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

In formace z jednání  bytové komise ze dne 2.11.2017 
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Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání bytové komise ze dne 2. 11. 2017. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/5 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Revokace usnesení  č.  R -2017/11/31 ze dne 24.5.2017  

Rada města  

I .   revoku je  

 usnesení R-2017/11/31 ze dne 24. 5. 2017. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/6 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Pronájem bytu 373/7  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ****** ***********, *** ***** ***, ******* ********, na byt 373/7, ul. 
Manželů Burdychových, Červený Kostelec (2+1, kvalita základní, 2. patro) 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/7 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Pronájem bytu 1006/15  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ****** ********, ******** *********** ******, ******* ********, na byt 
1006/15, ul. Generála Kratochvíla, Červený Kostelec (3+1, kvalita základní, 4. patro). 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/8 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Pronájem bytu 1012/18  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ******* ********, ********* *, na byt 1012/18, ul. Generála Kratochvíla, 
Červený Kostelec (2+1, kvalita základní, 5. patro). 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/9 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Žádost o prominut í  nájemného  

Rada města  

I .   zam í tá  

prominutí nájemného po dobu rekonstrukce bytu paní ********* *********, **** *********** ****, ******* 
*********** 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/10 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Změna nájemních podmínek bytu čp. 325/9  

Rada města  
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I .   zam í tá  

žádost o rekonstrukci bytu čp. 325/9 v ul. Manželů Burdychových. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s prodloužením nájmu vždy o 1 rok. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  zajistit opravy pro běžné užívání bytu čp. 325/9 Man. Burdychových. 
Termín: 31.12.2017 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/11 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Změna doby životnost i  nájemného zař ízení  

Rada města  

I .   schva lu je  

změnu doby životnosti nájemného zařízení s platností od 1/2018. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/12 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Zřízení hygienického zázemí spisovny  

Rada města  

I .   schva lu je  

zřízení hygienického zázemí spisovny v ul. Generála Kratochvíla, Č. Kostelec. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/13 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

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

Rada města  

I .   schva lu je  

nabídku na zpracování podnikatelského plánu a analýzy fungování a dalšího rozvoje kempu a zázemí 
rybníku Brodský, kterou podala Východočeská rozvojová s.r.o. ve výši 74 tis bez DPH. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2017/22/14 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Dodatek č . 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí  o zř ízení věcného břemene č . 12/2017 na 
akc i „Metropol i tn í opt ická s íť Červený Koste lec -  4. etapa.“  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 12/2017 na akci 
„Metropolitní optická síť Červený Kostelec - 4. etapa.“ pro Ing. Petra Kadaníka, Hronovská 779, 542 
33 Rtyně v Podkrkonoší. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/15 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Smlouva o právu provést  stavbu č.  5/2017  

Rada města  
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I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 5/2017 pro ******* *******, ** ******* ******, *** ** ***** * * 
**** **** ****** *********, ****** * ******** **** *, *** ** *************, ********* 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/16 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Smlouva o zř ízení věcného břemene č.  8800084671_1/VB/P  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800084671_1/VB/P za finanční náhradu 500,- Kč + 
DPH pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/17 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Vyhodnocování p lnění  Plánu odpadového hospodářstv í města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   zam í tá  

nabídku společnosti ISES, s.r.o., IČ 64583988, Praha, na vyhodnocování plnění Plánu odpadového 
hospodářství města Červený Kostelec ze dne 9.10.2017 včetně návrhu smlouvy o dílo. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

1.  nabídku společnosti Odpadová poradenská s.r.o., IČ 03709817, Praha, na vyhodnocení plnění 
Plánu odpadového hospodářství města Červený Kostelec ze dne 18.10.2017. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření licenční smlouvy se společností Ing. Pavel Novák s.r.o., IČ 28418794, Praha, k softwaru 
"Software pro podporu zpracování POH obce". 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/18 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Rozpis svozů odpadů pro rok 2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

rozpis svozů směsných komunálních odpadů pro rok 2018. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/19 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Zpracování  komplexního posouzení  stavu vy t ipovaných dřev in během roku 2018 -  
vyhodnocení  doš lých cenových nabídek  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

obdržené cenové nabídky na zpracování komplexního posouzení stavu vytipovaných dřevin během 
roku 2018 od společností terra florida, v.o.s. (zahradní architekti), IČ 27880770, Praha, TREES , s.r.o. 
(pan Petr Pacák - prodejní zahrada Červený Kostelec), IČ 26768941, Statenice - Černý Vůl, SILVA 
ČK, s.r.o. (pan Jiří Semerák), IČ 25268333, Červený Kostelec, CROSSLAND CZECH s.r.o. (pan 
Martin Němec), IČ 02781298, Praha. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  
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obdrženou cenovou nabídku ze dne 25.10.2017 na zpracování komplexního posouzení stavu 
vytipovaných dřevin během roku 2018 od společnosti SAFE TREES, s.r.o., IČ 26935287, Rosice u 
Brna. 

 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí 

1.1.  dále jednat se společností SAFE TREES, s.r.o., IČ 26935287, Rosice u Brna, ve věci 
zpracování komplexního posouzení stavu vytipovaných dřevin během roku 2018. 

 
 

Termín: 31.1.2018 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/20 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

In formace z jednání  soc iá lní  komise ze dne 25.10.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sociální komise ze dne 25.10.2017. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/21 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt č .  40 v  DPS U Jakuba  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/40 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, 3. nadzemní podlaží) s paní ****** ********** , ***** ***, ******* ********* 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/22 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Návrh s tanov Svazku obcí Úpa  

Rada města  

I .   doporuču je  

návrh stanov Svazku obcí Úpa projednaný výborem SO Úpa dne 20. 9. 2017 a předkládá ZM k 
projednání. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/23 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Plán hospodaření Voda s .r .o.  na rok 2018  

Rada měs ta  

I .   schva lu je  

1.  předložený plán hospodaření Voda Červený Kostelec s.r.o. na rok 2018 podle návrhu, který je 
přílohou tohoto zápisu. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  cenu vodného a stočného od 1.1.2018 podle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto zápisu 
takto: 

Vodné:                    26,95 Kč bez DPH      31,00 Kč vč. DPH 

Stočné:                   30,44 Kč bez DPH      35,00 Kč vč. DPH 

Stočné bez čištění: 17,39 Kč bez DPH       20,00 Kč vč. DPH 
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Voda předaná:         19,29 Kč bez DPH      22,18 Kč vč. DPH (jiným obcím) 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  nájemné hrazené Vodou s.r.o. Červený Kostelec za provozovaný majetek, které je zahrnuto v 
plánu hospodaření a kalkulaci cen pro rok 2018 takto:  

Městu Červený Kostelec za vodovod 1 393 000 Kč za kanalizaci 5 498 000 Kč za služby 2 000 Kč 

Obci Červená Hora    30 000 Kč 

Obci Zábrodí             90 000 Kč 

Obci Žernov              37 000 Kč 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  podle schváleného plánu obnovy vodovodů a kanalizací Města Červený Kostelec převod z 
uhrazeného nájemného do rezervy: 

na obnovu vodovodů 1000 000 Kč a na obnovu kanalizací 2 400 000 Kč 

do fondu rozvoje vodovodů 393 000 Kč a do fondu rozvoje kanalizací 3 098 000 Kč. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  

řed i te l i  Voda s . r . o .  Červen ý Kos te lec  př ip rav i t  ak tua l i zac i  p lánu f inancování  
vodovodů  a  kana l i zac í  z důvodu dokončení  kana l i zac í  Bohdaš ín  a  Sto l í n .  
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/24 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Žádost MKS o schválení  odpisov ého plánu pro rok 2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

odpisový plán pro rok 2018 Městského kulturního střediska Červený Kostelec. 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/22/25 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Cyklostezka a místní  komunikace v průmys lové zóně Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Červený Kostelec a zhotovitelem stavby 
„Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec“, kterým je EUROVIA CS, 
a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 (IČ: 452 74 924). Dodatkem č. 2 se mění termín dokončení 
stavby z 30.11.2017 na 15.12.2017 z důvodu vybudování 2 ks sjezdů na náklady ALBI Česká 
republika a.s. z nově realizované místní komunikace do budoucího areálu ALBI, které jsou nutné 
provést před dokončením stavby komunikace.  

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem 
stavby „Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec“, kterým je EUROVIA 
CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 (IČ: 452 74 924).  

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/22/26 - 22. Rada města Červený Kostelec 13.11.2017 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
 
přijato, pro:7 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. 
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