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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 23. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 27.11.2017   

 
 

R-2017/23/1 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

In formace o průběhu příprav a real izaci  invest ičních akcí  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/2 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Hospodaření města za  leden až ř í jen 2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření města za leden až říjen 2017. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/3 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

In formace z jednání  f inančního výboru  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání finančního výboru, které se uskutečnilo dne 15.11.2017. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/4 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Návrh rozpočtu města na rok 2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

návrh rozpočtu města na rok 2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  

návrh rozpočtu pro rok 2018 a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/5 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2021  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019, 2020 a 2021. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  
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střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019, 2020 a 2021 a předkládá  ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/6 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Žádost MKS o př i jet í  daru od f irmy Se met s .r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

přijetí finančního daru ve výši 2.000,- Kč od firmy Semet s.r.o. Červený Kostelec pro Městské kulturní 
středisko Červený Kostelec. Dar je určen na podporu mažoretkového sportu Merian. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/7 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Žádost MKS o př i jet í  daru od f irmy f ischer  EAST center  s.r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec od firmy 
fischer EAST center s.r.o., Hradec Králové. Dar je určen na podporu mažoretkového sportu Merian. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/8 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Odměny ředite lů p.o.  města za I I .  polo let í  2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  finanční odměnu Mgr. Jiřímu Olejákovi, řediteli Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, 
Komenského 540, v částce ******,- Kč 

     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  finanční odměnu Mgr. Haně Benešové, ředitelce Základní školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří 
Čapků 138, v částce ******,* *** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  finanční odměnu Mgr. Jitce Švidroňové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Červený 
Kostelec, Olešnice 190, v částce ******,* ** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  finanční odměnu Mgr. Šárce Hanušové, ředitelce Mateřské školy Červený Kostelec, Náchodská 
270, v částce ******,* ** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5.  finanční odměnu MgA. Leoši Nývltovi, řediteli Základní umělecké školy, Nerudova 511, Červený 
Kostelec, v částce ******,* ** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

6.  finanční odměnu PhDr. Marcele Fraňkové, ředitelce Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec, v 
částce ******,* ** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

7.  finanční odměnu Tomáši Šimkovi, řediteli Městského kulturního střediska Červený Kostelec, v 
částce ** *** **. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/9 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Žádost ZUŠ o f inanční  podporu na pro jekt "Vánoční  koncert "  

Rada města  

I .   schva lu je  

navýšení provozního příspěvku Základní umělecké škole Červený Kostelec o 12 000,- Kč, kterým 
město podpoří projekt "Vánoční koncert", konaný dne 21.12.2017 v Divadle J. K. Tyla. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/10 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 
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Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcného břemene -  služebnost i  a smlouva o 
právu provést  stavbu č . IV -12-2015815/VB2 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-2015815/VB2 pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
za finanční náhradu 6.400,- Kč + DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/11 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcného břemene –  s lužebnost i  a smlouva o 
právu provést  stavbu č . IV -12-2016115/SoBS VB/2  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-2016115/SoBS VB/2 pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 
405 02 za finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/12 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

In formace z jednání  komise výstavby a rozvoje města ze dne 8.11.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise výstavby a rozvoje města ze dne 8.11.2017. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/13 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

In formace z jednání  majetkové komise ze dne 15.11.2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání majetkové komise ze dne 15.11.2017. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/14 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Koupě pozemku p.č . 1102/12 v  k.ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

koupi pozemku p.č. 1102/12 (orná půda) o výměře 3 152 m
2
 v k.ú. Červený Kostelec od **** ******** 

*****, ****** ****, *** ** ******* ******** za cenu 880,-Kč/m
2
, která není v čase a místě obvyklá a je 

navržena vlastníkem pozemku a předkládá ZM k projednání. 
pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/15 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Koupě část i  pozemku st.p.č . 5 v  k.ú.  Horní  Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

koupi pozemku st.p.č. 5 o výměře cca 50 m
2
 v k.ú. Horní Kostelec od paní ********** **********, ***** 

******** ***, *** ** ******* ******** za cenu v čase a místě obvyklou 100,-Kč/m
2
 a předkládá ZM k 

projednání. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/16 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Koupě část i  pozemku p.č . 215/1 v k .ú.  Horní  Koste lec  
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Rada města  

I .   doporuču je  

Koupi pozemku p.č. 215/1 o výměře cca 200 m
2
 v k.ú. Horní Kostelec od **** ********** *****, ***** 

******** ***, *** ** ******* ******** za cenu v čase a místě obvyklou 100,-Kč/m
2
 a předkládá ZM k 

projednání. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/17 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Prodej pozemku p.č.  343/2 v  k.ú.  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku p.č. 343/2 (ostatní plocha) o výměře 235 m
2
 v k.ú. Červený Kostelec pro **** ******* 

***** * **** ****** ********, *** ***** ** ***** ***, *** ** ******* ******** a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/18 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Směna pozemků p.č . 1270/2 za část  p.č.  1352/4 v  k.ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

směnu pozemků p.č. 1270/2 (ostatní plocha) o výměře 365 m
2
 ve vlastnictví pana ****** *******, 

********** **, *** ** *******, **** ****** ****** * **** ****** ****** *** ***** ******** **, *** ** ******* ******** za 
část pozemku p.č. 1352/4 (orná půda) o výměře cca 530 m

2
 v k.ú. Červený Kostelec v majetku města 

a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/19 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Směna část í  pozemků p.č . 204/1 za část  p.č.  1048 v k .ú. Horní Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

Směnu pozemků p.č. 204/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 110 m
2
 ve vlastnictví **** ******* ****, 

***** ******** ***, *** ** ******* ********, **** ******* ******** * **** ********* ******** *** ***** ****** ****, *** ** 
******* ******** za část pozemku p.č. 1048 (ostatní plocha) o výměře cca 40 m

2
 v k.ú. Horní Kostelec v 

majetku města a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/20 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

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

Rada města  

I .   doporuču je  

uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě o převodu vlastnictví nemovitosti ze dne 16.12.2013 na 
pozemky p.č. 938/31, o výměře 777 m

2
, ovocný sad a p.č. 938/29, o výměře 799 m

2
, ovocný sad v 

k.ú. Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/21 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

In formace z jednání  komise  tělovýchovy a spor tu  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání komise tělovýchovy a sportu, která se konala dne 26.10.2017. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   zam í tá  
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rozdělení 200 tis. korun pro jednotlivé žadatele TJ. O tuto částku byly navýšeny finanční prostředky 
dotačního programu města Červený Kostelec pro rok 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

 

 

I I I .   uk ládá  
1.  Richardovi Bergmannovi, místostarostovi 

1.1.  informovat komisi tělovýchovy a sportu o akcích, které město připravuje v oblasti sportu a 
vysvětlit postup prací zmíněné v zápisu jako doporučení komise tělovýchovy a sportu radě 
města. 

Termín: 4.12.2017 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/22 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Serv isní mater iá lová smlouva -  Cal l is to 96 

Rada města  

I .   schva lu je  

Servisní a materiálovou smlouvu týkající se zajištění dodávek spotřebních materiálů, servisu a 
pravidelných prohlídek. (dále jen SMS), číslo smlouvy: 05/2017od dodavatele Callisto-96 s.r.o. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/23 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 7.12.2017. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/24 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Měsíční  odměny neuvolněným č lenům zastupite lstva města od 1.1.2018  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  tabulku měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za jednotlivé funkce od 
1.1.2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  v případě souběhu více funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva poskytnuta odměna až do 
výše souhrnu odměn za 3 různé funkce. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/25 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Kontrolní řád města  

Rada města  

I .   doporuču je  

návrh Směrnice č. 16 - Kontrolní řád města Červeného Kostelce a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/26 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Akční  p lán -  průběžné hodnocení  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

průběžné hodnocení - plnění Akčního plánu města Červený Kostelec k 15.11.2017 a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2017/23/27 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Hospodaření voda za 10/2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

 

 

hospodaření voda za období 10/2017. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/28 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Dodatek č . 15 ke smlouvě s Vodou Č. Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 15 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodního, kanalizačního řadu pro 
veřejnou potřebu a čistírny odpadních vod ze dne 19.3.2003 mezi městem Červený Kostelec a Vodou 
Červený Kostelec s.r.o. 

       přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/29 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Rozpočty  a střednědobé výhledy rozpočtu PO zřízených městem Červený Koste lec  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o stavu přípravy rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 
2020 příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/30 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Výj imka Konč iny  -  OD IMPRO 

Rada města  

I .   schva lu je  

udělení výjimky na 1 rok ze zákazu vjezdu přes Končiny pro zaměstnance OD IMPRO dle seznamu. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/31 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Nesouhlas občanů s  navýšením kapac ity  sběrného dvora  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

nesouhlas občanů města s navýšením kapacity sběrného dvora a předkládá zastupitelstvu města k 
projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/32 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Rozpočtové opatření  č .  63/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu daňových příjmů na položce 1211 (z daně z přidané hodnoty) o 12 tisíc Kč a 
zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 3231 o 12 tisíc Kč z důvodu navýšení 
provozního příspěvku ZUŠ k částečnému krytí výdajů ZUŠ na akci "Vánoční koncert". 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2017/23/33 - 23. Rada města Červený Kostelec 27.11.2017 

Diskuse 
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Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů rady města. 
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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