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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 2. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 24.1.2018   

 
 

R-2018/02/1 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Rozpočtové opatření  č .  70/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyšší čerpání výdajů na zhotovení odbočení vodovodních přípojek o 20.180 Kč kryté z Rezervy na 
rozvoj vodovodů (zvýšení financování na položce 8115), přesun rozpočtu kapitálových výdajů 57.580 
Kč na "Parkoviště Vízmburk"z paragrafu 3639 na paragraf 2219, přesun 54.402 Kč (Fondu pro rozvoj 
školských zařízení) z paragrafu 3113 na § 3231 (ZUŠ) 49412 Kč a na §3111 (MŠ Náchodská) 
4990Kč. Zvýšení příjmů o 188.804,80 Kč na položce 4116 a zároveň zvýšení běžných výdajů na 
paragrafu 3111 z důvodu přijetí a přeposlání průtokové dotace na "šablony" pro MŠ Náchodská. 
Zvýšení rozpočtu příjmů o 20.231 Kč na položce 4116 a zároveň běžných výdajů na paragrafu 3745 
(veřejná zeleň) z důvodu přijetí účelové dotace MŽP na ošetření památného stromu u ZUŠ. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/2 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Rozpočtové opatření  č .  71/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení příjmů na položce 4116 o 27.186 Kč z důvodu přijaté dotace na zpracování lesního 
hospodářského plánu a zvýšení běžných příjmů o 382.540 Kč na paragrafu 1031 z důvodu vyšších 
tržeb za dřevo a zvýšení běžných výdajů na paragrafu 1031 (lesní hospodářství) o 409.726 Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/3 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Rozpočtové opatření  č .  72/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů města o 366.610 Kč na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu z důvodu přijaté účelové dotace od Úřadu práce 9.11. a 1.12.2017 a zvýšení rozpočtu výdajů 
města o 366.610 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:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/4 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Rozpočtové opatření  č .  73/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů o 221.604 Kč na položce 4111 z důvodu přijetí dotace na říjnové volby do 
Parlamentu a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 6114 (volby) o 221.604 Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/02/5 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Žádost ZŠ V.  Hejny o př i je t í  daru od Saar  Gummi Czech s.r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Základní škole V. Hejny Červený Kostelec přijetí finančního daru od firmy Saar Gummi Czech s.r.o. 
Červený Kostelec ve výši 24.414,- Kč. Finanční částka bude použita na nákup dvou počítačů do 
učeben pro žáky. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/6 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Žádost MKS o př i jet í  daru od obce Hořičky  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 2.000,- Kč od obce 
Hořičky, který je určen na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/7 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Smlouva o právu provést  stavbu inženýrské sítě a omezení  užívání  nemovi tos t i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se Správou 
silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/8 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Smlouva o výpůjčce s Vole jbalem Červený Koste lec, z.s. ,  Větrník 88,  Červený Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce s Volejbalem Červený Kostelec, z.s., Větrník 88, 549 41 Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/9 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Dodatek č . 2 ke Smlouvě o výpůjčce  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 18.3.2016 s TJ Červený Kostelec, z.s., 
Palackého 1234, 549 41 Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/10 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Žádost o poskytnut í  dotace z rozpočtu města na zaj iš tění dopravní obs lužnost i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec na zajištění dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi městem Červený Kostelec a Královéhradeckým krajem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/11 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Žádost o vý j imku ze zákazu vjezdu přes Končiny  
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Rada města  

I .   zam í tá  

žádost o výjimku pro pana ********* ****** ze zákazu vjezdu přes Končiny. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/12 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Dodatek č .1 ke smlouvě č . 002/T/18 s  HS EKO Metal  s.r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 002/T/18 s firmou HS EKO Metal s.r.o., IČ 26214423, V Štihlách 
12, Praha 4 na likvidaci nebezpečných odpadů. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/13 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Kontrola p lnění úkolu z jednání  RM  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

kontrolu plnění úkolů z jednání RM. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/14 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 15.2.2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/15 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Žádost MKS o vyřazení majetku k 31.12.2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku žádost o vyřazení majetku v hodnotě 107 272,46 dle přílohy. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/16 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Malý sál  Divadla J.  K. Tyla  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.11.2017 mezi Městem Červený Kostelec a 
zhotovitelem projektu interiéru malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci, kterým je D.A.D. 
STUDIO, s.r.o., Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové (IČ: 274 67 104) z původního termínu 
3.2.2018 na nový termín do 23.2.2018 z důvodu navržení nové dispoziční úpravy rozložení interiéru 
pro jednání zastupitelstva a návrhu vhodnějšího využití prostoru za barem na úkor stávajícího WC na 
mezipodestě schodiště. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.11.2017 
se zhotovitelem projektu interiéru malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci, kterým je 
D.A.D. STUDIO, s.r.o., Mánesova 808, 500 02 Hradec Králové (IČ: 274 67 104). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/17 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Zázemí a tr ibuna fotbalového hř iště  
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Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Zadávací dokumentace vč. příloh na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
„Projektová dokumentace Zázemí a tribuna fotbalového hřiště Červený Kostelec“ dle § 6 a § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vč. zadávacích 
podmínek a návrhu Smlouvy o dílo. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Projektová 
dokumentace Zázemí a tribuna fotbalového hřiště Červený Kostelec“ dle přílohy vč. zveřejnění na 
profil zadavatele. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Projektová dokumentace Zázemí a tribuna fotbalového hřiště Červený 
Kostelec“. 

přijato, pro:7 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 služby „Projektová dokumentace Zázemí a tribuna fotbalového hřiště Červený Kostelec“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

IV .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  připravit smlouvu o smlouvě budoucí na směnu pozemků s Oblastní charitou Červený 
Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 4862381 

Termín: 14.2.2018 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/18 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Dohoda o vypořádání  vzájemných práv a povinnost í  z  pracovněprávních vztahů –  u  
strážníků městské pol ic ie  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

1.  Dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z pracovněprávních vztahů se zaměstnancem 
******** ********** 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  Dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z pracovněprávních vztahů se zaměstnancem 
********* ********* 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/19 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Rozpočtové opatření  č .  5/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných výdajů na paragrafu 5311 o 129.652 Kč z důvodu proplacení nárokovaného doplatku 
mzdy dvou policistů MP včetně úroku z prodlení a uhrazení odvodů sociálního a zdravotního pojištění 
k těmto doplatkům a zároveň snížení investičních výdajů na paragrafu 2212  o 129.652 Kč z důvodu 
ponížení rozpočtu akce "Opěrná zeď Lánská" po výběru dodavatele. 

      přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/02/20 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

Vlajka pro T ibet  

Rada města  

I .   souh las í  

s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/02/21 - 2. Rada města Červený Kostelec 24.1.2018 

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. 


