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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 1. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 10.1.2018   

 
 

R-2018/01/1 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   jm enu je  

komisi pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku „Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec“ 
zadávané v rámci užšího řízení dle § 58 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/2 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Kanal izace vč.  komunikace v Pazderně,  Červený Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě č. Z_S14_12_8120042899 o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem Červený Kostelec 
a provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 
Podmokly (IČ: 247 29 035). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě 
č. Z_S14_12_8120042899 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 
Podmokly (IČ: 247 29 035). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/3 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Žádost MKS o př i jet í  daru od fy  Sorges a fy Saar  Gummi Czech s.r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 4.000,- Kč od firmy 
Sorges s.r.o. Červený Kostelec a 12.000,- Kč od firmy Saar Gummi Czech s.r.o., Červený Kostelec, 
které jsou určeny na podporu Pohádkového léta 2018 v domku B.Němcové. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/4 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Žádost MKS o př i jet í  daru od fy  JIRKA a spol .  s. r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  
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Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 10.000,- Kč  od 
firmy  JIRKA a spol.s.r.o. Hronov, který je určen na podporu Městského dechového orchestru. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/5 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Cenová pří loha kupní smlouvy o dodávce tepelné energie na rok 2018.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Přílohy č.1 Kupní smlouvy o dodávce tepelné energie z plynové kotelny na sídlišti v ulici 
Gen. Kratochvíla na rok 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/6 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcného břemene  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena s Povodím Labe, Víta Nejedlého 
951/8, Hradec Králové - Slezské Předměstí. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/7 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu pro **** 
********* ******, ******** ****** **, *** ** ******, za finanční úhradu 1.400,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/8 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Žádost TŠ Boni fác  o f inanční  podporu  

Rada města  

I .   zam í tá  

žádost TŠ Bonifác o finanční podporu jejich aktivit ve školním roce 2017/2018. 
přijato, pro:6 proti:1 zdržel:0 
 

R-2018/01/9 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

In formace z jednání  osadního výboru Olešnice  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání osadního výboru Olešnice, které proběhlo dne 11.12.2017. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  posoudit připomínky a návrhy z osadního výboru. 
Termín: 31.1.2018 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/10 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

In formace z jednání  osadního výboru Bohdašín  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Bohdašín, které proběhlo dne 14.12.2017. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/11 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

In formace z jednání  osadního výboru Sto lín  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Stolín, které proběhlo dne 21.12.2017. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  posoudit připomínky a návrhy z osadního výboru. 
Termín: 31.1.2018 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/12 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

In formace z jednání  komise pro kulturu a spolkovou č innost  ze dne 14.12.2017 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání komise pro kulturu a spolkovou činnost ze dne 14.12.2017. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/13 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Osobnost  města Červený Koste lec  

Rada města 

I .   schva lu je  

udělení ocenění "Osobnost města Červený Kostelec" v oblasti kultury pro ** ****** *******, v oblasti 
školství pro ** ***** ********** a v oblasti sportu pro ** **** ******* 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/14 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Vyúčtování 63. Mezinárodního fo lk lorního fes t iva lu  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

vyúčtování 63. Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci, který se konal od 16.8. do 
20.8.2017. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/15 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Hospodaření voda Č. Koste lec za 11/2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o hospodaření voda Č. Kostelec za období 11/2017. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/16 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Žádost o f inanční spoluúčast v  oblast i  prevence bezpečnost i  provozu na pozemních 
komunikacích v  roce 2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar pro AMK - BESIP, 1. máje 16, 547 01 Náchod v oblasti prevence bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích v roce 2018 ve výši 7 000,- Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/01/17 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Rozpočtové opatření  č .  1/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 6409 o 2 tis. Kč a zapojení 2 tisíc Kč z nezapojeného 
zůstatku převedených finančních prostředků do roku 2018 přes položku 8115 financování na krytí 
části finančního daru pro AMK Besip - dopravní hřiště. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/18 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Kupní  smlouvu na nák ladní automobil  nos ič  kontejnerů AVIA 30N JNK, RZ NAA 35 -03 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření kupní smlouvy s firmou Voda Červený Kostelec s.r.o., IČ 25917919, Olešnice 340, 549 41 
Červený Kostelec na nákladní automobil nosič kontejnerů AVIA 30N JNK, RZ NAA 35-03, 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/19 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Rozpočtové opat ření  č .  2/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na paragrafu 3745 o 42,1 tis. Kč a zapojení 42,1 tisíc Kč z 
nezapojeného zůstatku převedených finančních prostředků do roku 2018 přes položku 8115 
financování na krytí odkoupení staré AVIE-nosiče kontejnerů od naší s.r.o. VODA Č. Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/20 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Rozpočtové opatření  č .  3/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na opravy na bytovém hospodářství (paragraf 3612) o 451,2 tis. Kč 
a pokrýt toto zvýšení výdajů financováním (položka 8115) z nezapojeného převedeného zůstatku 
finančních prostředků BÚ do roku 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/21 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Rozpočtové opatření  č .  69/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných příjmů na paragrafu 5512 o 395.191,20 Kč z titulu pokuty  přijaté v 
souvislosti s pořízením hasičské cisterny, zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na paragrafu 5512 o 
stejnou částku, tedy o 395.191,20 Kč, přesun 39.333,58 Kč z rozpočtu investičních výdajů na 
 paragrafu 3639 (kde je rozpočtována rezerva na investice) do rozpočtu paragrafu 5512: z 
toho 34.130,58 Kč na posílení rozpočtu investičních výdajů a 5.203 Kč na posílení neinvestičních 
výdajů - vše v souvislosti s dotovanou akcí "pořízení hasičské cisterny".  

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/22 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Nabídka kompostování  b ioodpadu  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

nabídku Ing. Karla Jansáka, IČ 69175187, Zábrodí, na kompostování bioodpadu ze dne 12.12.2017. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
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1.  Vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí 
1.1.  dále jednat s Ing. Karlem Jansákem, IČ 69175187, Zábrodí, o jeho nabídce na 

kompostování bioodpadu. 
Termín: 28.2.2018 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/23 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Změna člena v povodňové komis i města Červený Kostelec  

Rada města  

I .   odvo lává  

pana Jaromíra Středu z členství v povodňové komisi města Červený Kostelec. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

pana Richarda Kosinku, nového zástupce vedoucího odboru místního hospodářství, členem 
povodňové komise města Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/24 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Žádost o poskytnut í  peněžního daru  

Rada města  

I .   zam í tá  

poskytnutí účelově neurčeného peněžního příspěvku Domovu pro seniory Pilníkov.  
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/25 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Rozhraní webů pro MKS  

Rada města  

I .   schva lu je  

zadání objednávky na propojovací rozhraní webů CKZIJE.CZ, kinolunik.cz a MKSCK.CZ z provozních 
prostředků města. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/26 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

GDPR - nabídka na zabezpečení osobních údajů  

Rada města  

I .   schva lu je  

 nabídku společnosti MANA Consulting s.r.o., U Daliborky 1177, Žamberk. Nabídka se týká nastavení 
systému zabezpečení osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 
dále GDPR (General Data Protection Regulation). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/27 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

Rozpočtové opatření  č .  4/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů za služby na místní správě (paragraf 6171) o 116,16 tis. Kč z 
důvodu zajištění implementace GDPR u "Města ČK" a jím zřízených organizací a pokrýt toto zvýšení 
výdajů financováním (položka 8115) z nezapojeného převedeného zůstatku finančních prostředků BÚ 
do roku 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/01/28 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

In formace z jednání  Komise architektury , urbanismu a rozvoje ze dne 30.  1 1. 2017 
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Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise architektury, urbanismu a rozvoje ze dne 30. 11. 2017. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  sjednat schůzku se společností Trei Real Estate Czech Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 
670/17, Karlín, 18600 Praha 8 k projednání možností úpravy parkoviště před Penny 
marketem. 

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

R-2018/01/29 - 1. Rada města Červený Kostelec 10.1.2018 

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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