
USNESENÍ z  3.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 5.2.2018   Strana 1/13 
 

 

Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 3. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 5.2.2018   

 
 

R-2018/03/1 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 -  inž.  sí tě a chodníky  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2017 mezi Městem Červený Kostelec a 
zhotovitelem projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a chodníky, 
Červený Kostelec“, kterým je Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec 
Králové (IČ: 274 66 868), týkající se změny termínu odevzdání projektové dokumentace k územnímu 
rozhodnutí (DUR) z původního 31.1.2018 na 30.3.2018. Důvodem je žádost o prodloužení doby plnění 
díla pro vypracování a projednání stupně projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR) z 
hlediska koordinace s Královéhradeckým krajem a prodloužení lhůty pro projednání s dotčenými 
orgány. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2017 
se zhotovitelem projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a 
chodníky, Červený Kostelec“, kterým je Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 
02 Hradec Králové (IČ: 274 66 868). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/2 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na služby „Doprůzkum staré ekologické 
zátěže na území města Červený Kostelec“ (registrační číslo projektu: 
CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002504) zadávané v rámci užšího řízení realizované v souladu s § 58 
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v platném znění, 
a pořadí uchazečů: 

1. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim (IČ: 150 53 
695)…nabídková cena 5 588.483 Kč bez DPH (6 762.064,43 Kč vč. DPH); 2. AQUATEST a.s., 
Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 (IČ: 447 94 843)…nabídková cena 5 688.000 Kč 
bez DPH (6 882.480 Kč vč. DPH); 3. GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno (IČ: 
463 44 942)…nabídková cena 5 730.350 Kč bez DPH (6 933.723,50 Kč vč. DPH); 4. AECOM CZ 
s.r.o., Trojská 92, 170 00 Praha 7 (IČ: 158 90 465)… nabídková cena 5 826 860 Kč bez DPH  

     (7 050.500,60 Kč vč. DPH). 
     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města 
Červený Kostelec“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 
Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim (IČ: 150 53 695). 

 
 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci akce „Doprůzkum 
staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec“ s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s 
r.o., Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim (IČ: 150 53 695). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/3 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

In formace o průběhu příprav a real izaci  invest ičních akcí  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/4 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Rozpočtové opatření  č .  74/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun rozpočtu mzdových výdajů ve výši 291,65 tisíc Kč z paragrafu 6171 (místní správa) a ve výši 
100 tis. Kč z paragrafu 3631 (veřejné osvětlení) na posílení rozpočtu mezd a odvodů z mezd strážníků 
městské policie o 391,65 tisíc Kč na paragrafu 5311. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/5 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Rozpočtové opatření  č .  75/2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 262 tis. Kč na § 3613 (nebyty) z důvodu větších výdajů na opravy 
je pokryto snížením běžných výdajů o 262 tis. Kč na § 3412 (sportovní zařízení - kde bylo rezervováno 
400 tis. Kč na opravy v areálu  Brodský), přesun  24,6 tis. Kč mezi investičními a běžnými výdaji na § 
3639 (územní rozvoj) - tedy snížení investičních a zároveň zvýšení běžných výdajů na § 3639, a 
zvýšení běžných výdajů na paragrafu 2321 (kanalizace) o 1,19 tis. Kč z důvodu vyšších placených 
úroků z úvěru na kanalizační přípojky České spořitelně  a na kanalizaci SFŽP, které je kryto snížením 
rozpočtu na investiční výdaje o 1,19 tis. Kč  na § 3639 územní rozvoj, zvýšení běžných výdajů na § 
2219 (ost. záležitosti pozemních komunikací) o 11,5 tis. Kč - PD na demolici čp. 82 v ul. Sokolská a 
snížení investičních výdajů na § 3639 o 11,5 tis. Kč, zvýšení rozpočtu na § 3319 (ostatní záležitosti 
kultury - kronika ap.) o 7,32 tis. Kč a snížení běžných výdajů na § 6171 správa o 7,32 tis. Kč z důvodu 
pokrytí výdajů na mzdu kronikářky, zvýšení rozpočtu daňových příjmů na položce 1211 o 38,93 tis.Kč 
na krytí zvýšení běžných výdajů na paragrafu 6399 (ostatní finanční operace-úhrady daní finančnímu 
úřadu) o 38,93 tis. Kč z důvodu krytí výdajů na placení DPH za město. 

     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/6 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Rozpočtové opatření  č .  6/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů na § 3613 o 35.509 Kč (přijaté plnění z pojištění majetku města), zvýšení 
běžných výdajů na § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 58.889 Kč (volby prezidenta vratka 
26.279 Kč, osazení výsuvných roštů vratka 32.610 Kč) a zapojení 23.380 Kč z převedeného zůstatku 
běžných účtů nezapojeného do rozpočtu 2018 (zvýšení rozpočtu na položce 8115). 

     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/7 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Rozpočtové opatření  č .  7/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  
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zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 5311 (městská policie) celkem o 765 tis. Kč z důvodu 
doplacení přesčasových hodin všem strážníkům MP (kromě dvou, kteří byli již řešeni v RO 5/2018) při 
snížení týdenní pracovní doby ze 40 h na 37,5 h a uhrazení odvodů SP a ZP z dodatečně 
vyplácených mzdových prostředků za prosinec 2014 až srpen 2017 

f) zapojení 765 tis. Kč z převedených prostředků běžných účtů z roku 2017 do roku 2018 
nezapojených do rozpočtu 2018 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/8 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Provozní  řád "Olešnice u Červeného Koste lce Poldr  1" .  

Rada města  

I .   schva lu je  

Provozní řád „Olešnice u Červeného Kostelce – Poldr 1“. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

vedoucího odboru místního hospodářství provozováním, udržováním a kontrolováním vodního díla - 
Poldr 1 Olešnice u Červeného Kostelce včetně provádění TBD a dalších povinností dle provozního 
řádu včetně revizí. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  doplnit pachtovní smlouvu o povinnost včasného odklízení posečené trávy z prostoru nad 
poldrem. 

Termín: 28.2.2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/9 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Pronájem sokolovny pro uspořádání 10. char i tn ího p lesu dne 10.11.2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny Oblastní charitě, 5. května 1170, Červený Kostelec pro uspořádání plesu dne 
10.11.2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/10 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Pronájem sokolovny pro uspořádání 50. L idového plesu dne 19.1.2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny KDU-ČSL, Horní 7, Červený Kostelec pro uspořádání plesu dne 19.1.2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/11 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Záměr prodeje o jetého has ičského vozid la L iaz SPZ 1H7 4515  

Rada města  

I .   schva lu je  

prodej ojetého hasičského vozidla Liaz  SPZ 1H7 4515, VIN 120097206 za minimální nabídkovou 
cenu 70.000,- Kč bez DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/12 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Smlouva o umístění zařízení  (bezúplatná)  č.  1077128599  

Rada města  

I .   schva lu je  
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uzavření Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatná) č. 1077128599 s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/13 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

In formace z jednání  majetkové komise konané dne 22.1.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání majetkové komise ze dne 22. 1. 2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/14 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

In formace z komise výstavby a rozvoje města ze dne 17.1.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání komise výstavby a rozvoje města ze dne 17.1.2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/15 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Směna část í  pozemků s doplatkem p.č.  147,  za část  pozemku p.č.  141/1 a p.č . 143 v 
k.ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   dopo r uču je  

směnu částí pozemků s doplatkem z majetku města - p.č. 147(ostatní plocha) o výměře cca 26 m
2
, za 

část pozemku p.č. 141/1 (ostatní plocha) o výměře cca 32 m
2
 a p.č. 143 o výměře cca 3,80 m

2
 ve 

vlastnictví paní ****** ********, ** ****** ***, *** ** ******* ********, které bude uhrazen zbytek ze 
směňovaného pozemku za cenu v čase a místě obvyklou 300,- Kč/m

2
 a předkládá ZM k projednání 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/16 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Revokace usnesení č . R -2017/24/12 ze dne 13.  12. 2017  

Rada města  

I .   revoku je  

R-2017/24/12 ze dne 13. 12. 2017. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/17 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Smlouva o zř ízení věcného břemene č.  6DHM170486  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM170486, která nahrazuje smlouvu č. 
6DHM170243, která byla schválena RM dne 28. 6. 2017 usnesením č. R – 2017/13/13 a která byla 
uzavřena dne 7. 7. 2017, s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 
Králové - Slezské Předměstí. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/18 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Prodej část i  pozemku p.č . 866/1 v k .ú.  Červený Kostelec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 866/1 (lesní pozemek) o výměře cca  370 m
2
 v k.ú. 

Červený Kostelec pro organizaci Junák – český skaut, Skalka, 549 41 Červený Kostelec, za cenu v 
čase a místě obvyklou 20,- Kč/m

2
, a předkládá ZM k projednání 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/19 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

In formace z jednání  soc iá lní  komise 22.1.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sociální komise ze dne 22.1.2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/20 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt 356/11 v DPS Nerudova.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 356/11 v DPS Nerudova, Červený Kostelec (1+kk), 
kvalita základní, 2. nadzemní podlaží) s paní ***** *********, ***** ************ ***, ******* ********* 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/21 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt 296/25 v DPS U Jakuba.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/25 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, 2. nadzemní podlaží) s panem ********* ******, ******** ***, ******* ********* 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/22 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Vyhodnocení  Plánu odpadového hospodářs tv í města Červený K oste lec za rok 2016  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Červený Kostelec za rok 2016. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/23 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

In formace k  r iziku navýšení nák ladů za odpado vé hospodářstv í obcí  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí v případě prosazení připravované 
změny zákona o odpadech obsahující zdražení skládkovacích poplatků. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   nesouh las í  

se změnou zákona o odpadech, která by měla razantní negativní dopad na náklady obce v oblasti 
odpadového hospodářství. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/24 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Zpracování  komplexního posouzení  stavu vy t ipovaných dřev in -  smlouva o dí lo  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  rozšíření záměru zpracování komplexního posouzení stavu vytipovaných dřevin podle usnesení č. 
R-2017/16/30 II. z 30.8.2017 i na pozemky a dřeviny, které nejsou ve vlastnictví města, ale mají 
charakter veřejného prostranství. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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2.  uzavření smlouvy o dílo ve věci komplexního posouzení stavu dřevin na území města Červený 
Kostelec se společností SAFE TREES, s.r.o., IČ 26935287, Rosice u Brna. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   souh las í  

s vystavením získaných dat o dřevinách ve zjednodušené formě pro použití veřejností na webovém 
portálu www.stromypodkontrolou.cz. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   pověřu je  

starostu města pana Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o dílo ve věci komplexního 
posouzení stavu dřevin na území města Červený Kostelec se společností SAFE TREES, s.r.o., IČ 
26935287, Rosice u Brna. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/25 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

In formace z jednání  dopravní  komise ze dne 15.1.2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  zóna omezení rychlosti na „30“ km v ulicích Lánská a Lipky. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  omezení rychlosti na „30“ km před družinou a ZŠ v ulici Bratří Čapků ve Lhotě 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   neschva lu je  

1.  zvýraznění 5 parkovacích míst s časovým omezením stání na autobusovém nádraží z důvodu, že 
stávající značení je dostatečné 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  omezení parkování kamionů u nádraží ČD 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  úpravu předností v jízdě v ulicích Lánská a Lipky zřízením zóny s předností zprava 
přijato, pro:4 proti:2 zdržel:0 

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

1.1.  projednat s osadním výborem Stolín dodání souhlasů občanů v blízkosti  instalace 2 ks 
retardérů u hasičárny ve Stolíně 

Termín: 28.2.2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

1.2.  projednat s DI-PČR Náchod možnost zřízení zóny s omezením rychlosti na „30" km. 
Termín: 28.2.2018 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
1.3.  projednat s projektanty resp. výrobci dopravního značení možnosti označení průmyslové 

zóny. 
Termín: 28.2.2018 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
1.4.  DI Náchod možnost zřízení místa pro přecházení křižovatky u Vlčků před ZŠ Lhota 

Termín: 28.2.2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

1.5.   prověřit možnost zřízení štěrkového chodníčku (pěšiny) od Jána do Lhoty po pravé straně 
ke stávajícímu chodníku. 

Termín: 30.4.2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  Richardovi Bergmannovi, místostarostovi 
2.1.  projednat žádost na osazení retardéru na MK 16c v Olešnici od Vlčků k III/3036 u RD pana 

Diviše v osadním výboru Olešnice 
Termín: 31.3.2018 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

IV .   bere  na vědom í  

informace z jednání dopravní komise ze dne 15.1.2018. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/03/26 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Příkazní  smlouva městského architek ta  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření příkazní smlouvy s městským architektem a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:2 
 

R-2018/03/27 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Místní akční  p lán rozvoje vzdělávání  v ORP Náchod  

Rada města  

I .   schva lu je  

dokument Místní akční plán regionu SO ORP Náchod. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/28 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Dohoda o spoluprác i na Mís tním akčním plánu rozvoje vzdělávání  I I .  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dohody o spolupráci, projednávání podání žádosti, vymezení nositele a území Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání II. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/29 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Žádost o dar pro SDH Bohdašín  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

žádost SDH Bohdašín o finanční dar ve výši 30 000,- Kč z prostředků města Červený Kostelec na 
pořízení historického praporu pro SDH Bohdašín a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/30 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Žádost i  o dotac i z dotačního programu města Č.  Koste lec pro rok 2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  žádost pro TJ Horní Kostelec z.s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 36 000,- Kč. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  žádost pro ****** **********, ***** ***, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve 
výši 10 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  žádost pro OREL Jednota Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši  
    24 350,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  žádost pro ********** *****, ***** ** ** ********* *** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 
10 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5.  žádost pro STŘELECKÝ KLUB Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve 
výši 29 950,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

6.  žádost pro Český rybářský svaz z. s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 36 550,- 
Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

7.  žádost pro SDH Bohdašín o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 10 000,- Kč. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

8.  žádost pro SDH Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 12 000,- Kč. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

9.  žádost pro Spolek vojenské historie T-S 20 pláň o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 
3000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

10. žádost pro ***** *************, ***** ***** ***, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 
2018 ve výši 12 200,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

11. žádost pro ****** ******, ****** *, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 
10 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

12. žádost pro Šachový klub Červený Kostelec z.s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 
17 850,- Kč. 

13. žádost pro PEK Stolín, z. s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 36 540,- Kč. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

14. žádost pro ********** *****, ***** ******** ***, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 
2018 ve výši 10 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

15. žádost pro TJ Sokol Olešnice, z. s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 48 250,- Kč. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

16. žádost pro Tělocvičnou jednotu Sokol Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 
ve výši 17 900,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

17. žádost pro Asociace TOM ČR, 19208 KADET Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro 
rok 2018 ve výši 25 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

18. žádost pro ******* ******, ** ***** ***, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve 
výši 10 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

19. žádost pro Kostelecké tlapky z. s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 21 450,-. Kč. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

20. žádost pro T.J. Sokol Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 20 000,- 
Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

21. žádost pro **** ********, ********* ***, ******* ******** o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve 
výši 10 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

22. žádost pro SDH Stolín o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 20 000,- Kč. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

23.  žádost pro KT Červený Kostelec z.s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 7 250,- 
Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

24. žádost pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu o dotaci na celoroční činnost pro 
rok 2018 ve výši 11 250,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

25. žádost pro TJ Horní Kostelec z. s. o dotaci na akci "Novoroční běh" pro rok 2018 ve výši 3000,- 
Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

26. žádost pro SDH Červený Kostelec o dotaci na akci "Oslavy 145 let" pro rok 2018 ve výši 7 000,- 
Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

27. žádost pro ŠK Červený Kostelec o dotaci na akci "Červenokostelecký šachový Open týdenní" pro 
rok 2018 ve výši 4 500,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

28. žádost pro Sdružení pro Vízmburk. o dotaci na akci "Vízmburské kulturní léto 2018" pro rok 2018 
ve výši 15 000,- Kč. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

29. žádost pro Junák - český skaut, středisko Červený Kostelec, z. s. o dotaci na akci "Výstava a 
oslava 80 let skautingu v ČK" pro rok 2018 ve výši 8 900,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

30. žádost pro SDH Bohdašín o dotaci na akci "Slavnost ke 120 výročí založení SDH" pro rok 2018 ve 
výši 6 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

31. žádost pro SDH Bohdašín o dotaci na akci "Almanach" pro rok 2018 ve výši 4 500,-Kč. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

32. žádost pro Mushers klub Metuje z. s. o dotaci na akci "Závod psích spřežení 2018" pro rok 2018 
ve výši 19 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

33. žádost pro ŠK Červený Kostelec, z. s. o dotaci na akci "Červenokostelecké šachové turnaje 
jednodenní" pro rok 2018 ve výši 8 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

34. žádost pro Oblastní charitu Červený Kostelec o dotaci na akci "Běh pro hospic 2018" pro rok 2018 
ve výši 22 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

35. žádost pro ********** *****, ***** ******** ***, ** o dotaci na akci "I. DevlDogs Cup" pro rok 2018 ve 
výši 8 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

36. žádost pro Oblastní charitu Červený Kostelec o dotaci na akci "Háčko - letní příměstské tábory" 
pro rok 2018 ve výši 10 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

37. žádost pro Asociace TOM ČR, 19208 KADET Červený Kostelec o dotaci na akci "Chotěvice - 
poloostrov proměn" pro rok 2018 ve výši 15 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

38. žádost pro TJ Sokol Olešnice, z. s. o dotaci na akci "Olešenské posvícení" pro rok 2018 ve výši  
      5 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

39. žádost pro TJ Sokol Olešnice, z. s. o dotaci na akci "Dětský karneval" pro rok 2018 ve výši 2 000,- 
Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

40. žádost pro Kostelecké tlapky z. s. o dotaci na akci "Brodíkův speciál" pro rok 2018 ve výši 8 300,- 
Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

41. žádost pro Základní organizaci Českého svazu včelařů ČK o dotaci na akci "Almanach ke 120. 
výročí založení spolku včelařů" pro rok 2018 ve výši 8 800,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

42. žádost pro Luboše Gorgana, Stárkov 77, 549 36 o dotaci na akci "Metalgate czech death fest 
2018" pro rok 2018 ve výši 20 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

43. žádost pro KT Červený Kostelec z. s. o dotaci na akci "Hadařská 25 - 43. ročník" pro rok 2018 ve 
výši 6 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

44. žádost pro KT Červený Kostelec z. s. o dotaci na akci "Červený Kostelec - Sněžka 48. ročník" pro 
rok 2018 ve výši 5 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

45. žádost pro ***** ******, ******** * o dotaci na akci "Lesák CUP - cyklistický závod" pro rok 2018 ve 
výši 14 000,- Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  

1.  žádost pro TJ Červený Kostelec, z.s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 1 115 700,- 
Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  žádost pro Oblastní charitu Červený Kostelec. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši 
120 000,-  Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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3.  žádost pro Volejbal Červený Kostelec, z.s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve výši  

    343 800,- Kč a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  žádost pro Spolek rodičů, přátel a dětí ZUŠ Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 
2018 ve výši 73 200,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5.  žádost pro JUNÁK - český skaut, středisko Červený Kostelec z. s. o dotaci na celoroční činnost pro 
rok 2018 ve výši 112 800,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

6.  žádost pro MANOVÉ PŘEMYSLA OTAKARA z.s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve 
výši 32 500,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

7.  žádost pro TJ SOKOL Červený Kostelec - Lhota z.s. o dotaci na celoroční činnost pro rok 2018 ve 
výši 34 550,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/31 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Žádost o f inanční př íspěvek na č innost 2018  

Rada města  

I .   zam í tá  

finanční dar na činnost v roce 2018 pro Český kynologický svaz ZKO Žernov - Rýzmburk - 622, 
Žernov 119, Česká Skalice 552 03 ve výši 2000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 
 

R-2018/03/32 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Bezpečnostní s i tuace města v  roce 2017 OO PČR Červený Koste lec  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu OO Policie ČR Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města Červený Kostelec za rok 2017 
a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/33 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Zpráva o č innost i  Městské pol ic ie za rok 2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu Městské policie Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města za rok 2017 a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/34 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředite le/ky  ZŠ V.Hejny Če rvený Koste lec  

Rada města  

I .   vyh lašu je  

konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy V. Hejny, Červený Kostelec, 
Komenského 540, okres Náchod. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu 

- požádat Královéhradecký krajský úřad, Českou školskou inspekci, školskou radu o delegování 
jejich zástupce za člena konkursní komise 

- požádat ředitele jiné školy o souhlas se jmenováním za člena konkursní komise 

- vyzvat ředitele školy, na kterou je vypsán konkurs, aby provedl volbu zástupce pedagogických 
pracovníků, který bude členem konkursní komise  
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   s tanoví  

předpoklady pro výkon činností ředitele školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, tzn: 

- odborná kvalifikace a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně     

  některých zákonů, v platném znění, pro výkon činností ředitele školy 

- délka praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. 

- znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů 

- organizační a řídící schopnosti 

- občanská a morální bezúhonnost 

- dobrý zdravotní stav 

 

Další náležitosti přihlášky: 

- doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) 

- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedené pracovního zařazení 

- strukturovaný profesní životopis 

- koncepce dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 4 strany formátu A4) 

- výpis z Rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíců) 

- originál, popřípadě ověřená kopie  lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa   

  ředitele/ky (ne starší 2 měsíců) 

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají 

  uchazeči narození po 1. prosinci1971) 

-  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu  

   zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
        přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

 

R-2018/03/35 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředite le/ky  ZŠ Lhota  

Rada města  

I .   vyh lašu je  

konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří 
Čapků 138, okres Náchod. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu 

- požádat Královéhradecký krajský úřad, Českou školskou inspekci, školskou radu o delegování 
jejich zástupce za člena konkursní komise 

- požádat ředitele jiné školy o souhlas se jmenováním za člena konkursní komise 

- vyzvat ředitele školy, na kterou je vypsán konkurs, aby provedl volbu zástupce pedagogických 
pracovníků, který bude členem konkursní komise  

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   s tanoví  

předpoklady pro výkon činností ředitele školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, tzn: 

- odborná kvalifikace a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně     

  některých zákonů, v platném znění, pro výkon činností ředitele školy 

- délka praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. 

- znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů 

- organizační a řídící schopnosti 

- občanská a morální bezúhonnost 

- dobrý zdravotní stav 
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Další náležitosti přihlášky: 

- doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) 

- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedené pracovního zařazení 

- strukturovaný profesní životopis 

- koncepce dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 4 strany formátu A4) 

- výpis z Rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíců) 

- originál, popřípadě ověřená kopie  lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa   

  ředitele/ky (ne starší 2 měsíců) 

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají 

  uchazeči narození po 1. prosinci1971) 

-  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu  

   zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
       přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

 

R-2018/03/36 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředite le/ky  ZŠ a MŠ Olešnice  

Rada města  

I .   vyh lašu je  

konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Červený 
Kostelec, Olešnice 190. 

     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu 

- požádat Královéhradecký krajský úřad, Českou školskou inspekci, školskou radu o delegování 
jejich zástupce za člena konkursní komise 

- požádat ředitele jiné školy o souhlas se jmenováním za člena konkursní komise 

- vyzvat ředitele školy, na kterou je vypsán konkurs, aby provedl volbu zástupce pedagogických 
pracovníků, který bude členem konkursní komise  

       přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   s tanoví  

předpoklady pro výkon činností ředitele školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, tzn: 

- odborná kvalifikace a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně     

  některých zákonů, v platném znění, pro výkon činností ředitele školy 

- délka praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. 

- znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů 

- organizační a řídící schopnosti 

- občanská a morální bezúhonnost 

- dobrý zdravotní stav 

 

Další náležitosti přihlášky: 

- doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) 

- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedené pracovního zařazení 

- strukturovaný profesní životopis 

- koncepce dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 4 strany formátu A4) 

- výpis z Rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíců) 

- originál, popřípadě ověřená kopie  lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa   

  ředitele/ky (ne starší 2 měsíců) 

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají 

  uchazeči narození po 1. prosinci1971) 
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-  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu 

   zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
        přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

 

R-2018/03/37 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Rozpočtové opatření  č .73/2017  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení R-2018/02/4 ze dne 24.1.2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů na položce 4111 o 221.604 Kč z důvodu přijetí dotace na volby do 
Parlamentu a zvýšení daňových příjmů na položce 1111 (daň ze závislé činnosti) a zároveň zvýšení 
běžných výdajů celkem o 251.334 Kč na paragrafu 6114 (volby) z důvodu krytí výdajů souvisejících s 
přípravou a konáním voleb do Parlamentu v říjnu 2017. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/03/38 - 3. Rada města Červený Kostelec 5.2.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 

 
Ing Rostislav Petrák, starosta                                         Richard Bergman, 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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