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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 4. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 21.2.2018   

 
 

R-2018/04/1 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Kupní  smlouva k  poskytnut í  část i  dig itá lní  technické mapy města  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Kupní smlouvy týkající se poskytnutí části digitální technické mapy města pro účely 
zpracování projektové dokumentace pro vybudování optické trasy v lokalitě pod „Vyšehradem“ v 
Červeném Kostelci dle přiloženého zájmového území, a to mezi Městem Červený Kostelec, které není 
objednatelem projektové dokumentace, a Ing. Petrem Kadaníkem, Hronovská 779, 542 33 Rtyně v 
Podkrkonoší (IČ: 866 91 953). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Kupní smlouvy týkající se poskytnutí části digitální 
technické mapy města pro účely zpracování projektové dokumentace pro vybudování optické trasy v 
lokalitě pod „Vyšehradem“ v Červeném Kostelci dle přiloženého zájmového území, a to s Ing. Petrem 
Kadaníkem, Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší (IČ: 866 91 953). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/2 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Rekonstrukce u l.  Letná  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2017 mezi Městem Červený Kostelec a 
společností VDI PROJEKT s.r.o. (IČ: 288 60 080), Petrohradská 216/3, 101 00 Praha, z důvodu 
prodloužení termínu předání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí z původního termínu 
„do 28.2.2018“  na nový termín „do 4 měsíců od vyjádření Povodí Labe, s.p. Hradec Králové“ 
nejpozději do 31.8.2018 (způsob odvedení dešťových vod) týkající se akce „Rekonstrukce ul. Letná, 
Červený Kostelec“. 

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 10.8.2017 
se společností VDI PROJEKT s.r.o. (IČ: 288 60 080), Petrohradská 216/3, 101 00 Praha, týkající se 
akce „Rekonstrukce ul. Letná, Červený Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/3 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Novostavba zázemí volejbalového areálu  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č. R-2017/24/24 ze dne 13.12.2017, bod č. II. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  
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vedoucího odboru rozvoje města jednat o uzavření Smlouvy o dílo s dalšími uchazeči v pořadí tak, jak 
jsou uvedeny v Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek 6.12.2017. 

 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/4 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Kompletní  rekonstrukce v íceúčelového hř iš tě  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Kompletní 
rekonstrukce víceúčelového hřiště“ dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných 
zakázkách, vč. zadávacích podmínek a návrhu Smlouvy o dílo. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště“ dle přílohy vč. zveřejnění na profil zadavatele. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu j e  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště“. 

přijato, pro:6 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 stavební práce „Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/5 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Žádost o půjčku z FRB  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

žádost pana ******* ****** o poskytnutí půjčky ve výši 150 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení města 
Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucí finančního odboru 

1.1.  doplnit informace o žadateli a RM doporučuje žadateli zajistit si ručitele. 
Termín: 15.3.2018 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/6 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Jmenování konkursní  komise -  konkurs  ředite l/ředi te lka  ZŠ V.Hejny Červený Koste lec  

Rada města  

v souladu s usnesením §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v 
souladu s ustanovením § 166 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením Rady 
města č. R-2018/03/34 ze dne 5.2.2018. 

I .   jm enu je  

konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní 
škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, ve složení: 

• Ing. Rostislav Petrák, člen určený zřizovatelem – předseda 

• Richard Bergmann, člen určený zřizovatelem 

• Mgr. Svatava Odlová, člen určený školským odborem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

• Mgr. Marie Hypšová, školní inspektor České školní inspekce 
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• Mgr. Martin Zakouřil, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení – ředitel 
ZŠ Bratří Čapků, Komenského 151, Úpice 

• Mgr. Martin Vancl, pedagogický pracovník ZŠ Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres 
Náchod 

• Ing. Štěpán Nosek, člen školské rady ZŠ Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres 
Náchod 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:1 

I I .   pověřu je  

 paní Irenu Petirovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/7 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Jmenování konkursní  komise -  konkurs  ředite l/ředi te lka  ZŠ Lhota  

Rada města  

v souladu s usnesením §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v 
souladu s ustanovením § 166 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením Rady 
města č. R-2018/03/35 ze dne 5.2.2018. 

I .   jm enu je  

konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ve složení: 

• Ing. Rostislav Petrák, člen určený zřizovatelem – předseda 

• Richard Bergmann, člen určený zřizovatelem 

• Mgr. Svatava Odlová, člen určený školským odborem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

• Mgr. Marie Hypšová, školní inspektor České školní inspekce 

• Mgr. Martin Zakouřil, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení – ředitel 
ZŠ Bratří Čapků, Komenského 151, Úpice 

• Mgr. Jitka Česenková, pedagogický pracovník ZŠ Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, 
okres Náchod 

• Ing. Petr Svoboda, Ph.D., PMP, člen školské rady ZŠ Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 
138, okres Náchod 

     přijato, pro:5 proti:0 zdržel:1 

I I .   pověřu je  

paní Irenu Petirovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/8 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Jmenování konkursní  komise -  konkurs  ředite l/ředi te lka  ZŠ a MŠ Olešnice  

Rada města  

v souladu s usnesením §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v 
souladu s ustanovením § 166 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením Rady 
města č. R-2018/03/36 ze dne 5.2.2018. 

I .   jm enu je  

konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ve složení: 

• Ing. Rostislav Petrák, člen určený zřizovatelem – předseda 

• Richard Bergmann, člen určený zřizovatelem  

• Mgr. Svatava Odlová, člen určený školským odborem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

• Mgr. Marie Hypšová, školní inspektor České školní inspekce 

• Mgr. Martin Zakouřil, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení – ředitel 
ZŠ Bratří Čapků, Komenského 151, Úpice 

• Mgr. Klára Žďárská, pedagogický pracovník ZŠ a MŠ Červený Kostelec, Olešnice 190 
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• Ing. Pavel Kábrt, člen školské rady ZŠ a MŠ Červený Kostelec, Olešnice 190 
      přijato, pro:5 proti:0 zdržel:1 

I I .   pověřu je  

paní Irenu Petirovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/9 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Žádost MKS o př i jet í  daru  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru od pana **** ******* v částce 
10.000,- Kč. Dar je určen na podporu realizace 63. Mezinárodního folklorního festivalu. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/10 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Žádost MKS o př i jet í  daru od f irem Mal lat  Oldř ich, Sav iotechnics a Batis t  Medical  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančních darů od firem: Mallat Oldřich v 
částce 2.000,- Kč, Saviotechnics v částce 5.000,- Kč a Batist Medical v částce 10.000,- Kč. Dary jsou 
určeny na nákup cen soutěže o ceny na 3. ples města. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/11 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Žádost MKS o daru od Malých Svatoňov ic a Rtyně v Podkrkonoší  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 2.000,- Kč od obce 
Malé Svatoňovice a 5.000,- Kč od města Rtyně v Podkrkonoší. Dary jsou určeny na vydávání sborníku 
Rodným krajem. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/12 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Žádost MKS o př i jet í  daru od f irmy Wikov MGI a.s .  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 4.000,- Kč od firmy  
Wikov MGI a.s., Hronov, který je určen na podporu mažoretkového sportu. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/13 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Žádost ZŠ V.  Hejny Červený Koste lec o př i jet í  daru od Saar Gummi Czech s .r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Základní škole V. Hejny Červený Kostelec, Komenského 540, přijetí finančního daru od firmy Saar 
Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec, v částce 6.000,- Kč. Dar bude použit na akce dětí ve škole v 
Horním Kostelci. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/14 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Smlouva na odborné technické kontro ly tě locvičného nářadí  a zařízení v  sokolovně  

Rada města  

I .   schva lu je  
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uzavření Smlouvy na odborné technické kontroly tělocvičného nářadí a zařízení v sokolovně s firmou 
Roman Šťastný, Gagarinova 690, 500 03 Hradec Králové 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/15 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Ukončení smlouvy o výpůjčce  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 14.6.2017 s TJ Červený Kostelec, z.s., 
Palackého 1234, 549 41 Červený Kostelec ke dni 28.2.2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/16 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Smlouva o výpůjčce s Vole jbalem Červený Koste lec, z.s. ,  Větrník 88,  549 41 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:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/17 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Zřízení nové e lekt ropř ípojky pro hř iš tě Lhota par.  č.  37/1  

Rada města  

I .   schva lu je  

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/18 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Pronájem sokolovny pro SDH Horní  Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny SDH Horní Kostelec, Horní 240, Červený Kostelec pro uspořádání dětského 
karnevalu a hasičského plesu dne 16.2.2019. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/19 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Prodej hmotného majetku  

Rada města  

I .   odk ládá  

žádost *********** **********, ***** ******* ** o prodej starších použitých garážových vrat Toors za 4000,- 
Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/20 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

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 **** ***** 
****** * **** ***** **********, oba bydlištěm Komenského 1506, 547 01 Náchod, za finanční náhradu 
3.720,- Kč + DPH. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/21 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Pachtovní sm louva 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 2390 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce o 
výměře 2.135 m

2
, za účelem zemědělské činnosti pro pana ********* ******, ******** ***, *** ** ******* 

******** za cenu v čase a místě obvyklou: 4.270,- Kč ročně. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/22 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Výběrové ř ízení na akci „Opravy bytu v u l.  Náchodská č.p. 276“ .  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyhodnocení nejvhodnější nabídky firmy Probuild s.r.o., U Kaštánku 930, Červený Kostelec na akci 
„Oprava dvou bytů v ul. Náchodská č.p. 276, Červený Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/23 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Oprava fasády na č.p.  29, u l.  Sokolská,  Červený Kostele c.  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  Výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace“ na veřejnou zakázku malého rozsahu na  
„Opravu fasády na č.p. 29, ul. Sokolská, Červený Kostelec“ zadávané dle § 27  zákona č.134/2016 
Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vč. zadávacích podmínek a návrh 
Smlouvy o dílo. 

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
     „Opravu fasády na č.p. 29, ul. Sokolská, Červený Kostelec“  dle přílohy vč. zveřejnění na profilu 

zadavatele. 
        přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

                starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu  výzvy na opravu fasády na č.p. 29, ul. Sokolská, 

                Červený Kostelec. 
     přijato, pro:6 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 „Opravu fasády na č.p. 29, ul. Sokolská, Červený Kostelec“ 

     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/24 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 31.1.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z komise životního prostředí ze dne 31.1.2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/25 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

In formace z jednání  SO ÚPA  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  
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informace z jednání Svazu obcí Úpa, které proběhlo dne 8. 2. 2018 v Litoboři. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/26 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Smlouva o spolupráci  př i  real izac i pro jektu "Efekt ivní správa obcí Červenokoste lecka a 
Českoskal icka"  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Efektivní správa obcí Červenokostelecka a 
Českoskalicka" se Svazkem obcí "ÚPA". 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/27 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Smlouva o partnerském př íspěvku v  rámci smlouvy o spoluprác i př i  real izac i  pro jektu 
"Efekt ivní správa obcí Červenokoste lecka a Českoskal icka"  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o partnerském příspěvku, kterou je zajištěno spolufinancování projektu "Efektivní 
správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka" se Svazkem obcí "ÚPA". 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/28 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Nabídka společnost i  TV JS na zpracování medai lonků "osobnost í  města"  

Rada města  

I .   schva lu je  

nabídku společnosti TV JS Úpice na zpracování spotů o délce 8 - 10 minut pro 5 „osobností města" 
Červený Kostelec za jednotkovou cenu 16.000 ,- Kč plus DPH 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/29 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Dotační program -  veřejnoprávní smlouvy  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 8/2018 s TJ Horní Kostelec z.s. 

se sídlem: Horní Kostelec 12, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 465 23 022. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 9/2018 s ******* **********, ***** ***, *** ** ******* ********* 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 10/2018 s Orel jednota Červený Kostelec, Horní Kostelec 7, 549 41 
Červený Kostelec, IČ: 627 28 750. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 11/2018 s *********** ******, ***** ***, *** ** ******* ********* 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 12/2018 se Střeleckým klubem Červený Kostelec, z.s., se sídlem: 
Manželů Burdychových 252, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 265 40 282. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

6.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 13/2018 s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace 
Červený Kostelec, se sídlem: Mstětín 30, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 135 85 843. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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7.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 14/2018 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohdašín, se 
sídlem: Bohdašín 87, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 23 229. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

8.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 15/2018 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Červený Kostelec, 
se sídlem: Gen.Kratochvíla 1251, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 53 438. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

9.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 16/2018 se Spolkem vojenské historie - T-S 20 Pláň, se sídlem: 
Stárkov - Chlívce, IČ: 711 79 844. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

10. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 17/2018 s ****** *************, ***** ***** ***, *** ** ******* ********* 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

11. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 18/2018 s ******* *******, ****** *, *** ** ******* ********* 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

12. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 19/2018 s Šachovým klubem Červený Kostelec, z.s., Sokolská 
1173, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 051 14 616. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

13. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 20/2018 s PEK Stolín, z.s. se sídlem: Stolín 77, 549 41 Červený 
Kostelec, IČ: 627 29 594. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

14. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 21/2018 s ***** **********, ***** ***, *** ** ******* ********* 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

15. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 22/2018 s TJ Sokol Olešnice z.s. se sídlem: Olešnice 201, 549 41 
Červený Kostelec, IČ: 627 28 199. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

16. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 23/2018 s Tělocvičnou jednotou Sokol Červený Kostelec - Horní, se 
sídlem: Jiráskova 49, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 709 56 448. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

17. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 24/2018 s Asociace Tom ČR, TOM 19208 KADET se sídlem: 
Souběžná 186, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 750 93 537. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

18. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 25/2018 s ******** ********** ******* ** ***** ***, *** ** ******* ********** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

19. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 26/2018 s Kostelecké tlapky, z.s., se sídlem: Přemyslova 150, 549 
41 Červený Kostelec, IČ: 065 27 027. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

20. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 27/2018 s Tělocvičnou jednotou Sokol Červený Kostelec se sídlem: 
Chrby 675, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 22 427. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

21. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 28/2018 s ***** ************ ******* ********* ***, *** ** ******* ********** 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

22. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 29/2018 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stolín se sídlem: 
Stolín 94, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 23 245. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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23. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 30/2018 s KT Červený Kostelec z.s., se sídlem: náměstí 
T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 465 23 090. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

24. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 31/2018 se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu 
Červený Kostelec, se sídlem: Koubovka 882, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 627 31 319. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

25. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Novoroční běh" pro rok 2018 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 32/2018 s TJ Horní Kostelec, z.s. se sídlem: Horní 
Kostelec 12, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 465 23 022. 

       přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

26. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Oslavy 145 let SDH" pro rok 2018 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 33/2018 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Červený 
Kostelec se sídlem: Gen. Kratochvíla 1151, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 486 53 438. 

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

27. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Červenokostelecký šachový Open 
týdenní" pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 34/2018 s Šachový klub Červený 
Kostelec, z.s. se sídlem: Sokolská 1173, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 051 14 616. 

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

28. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Vízmburské kulturní léto 2018" pro 
rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 35/2018 s Sdružení pro Vízmburk, z.s. se 
sídlem: Havlovice 38, 542 32 Havlovice, IČ: 265 86 860. 

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

29. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Výstava a oslava 80 let skautingu v 
Červeném Kostelci" pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 36/2018 s Junák – 
český skaut, středisko Červený Kostelec, z.s. se sídlem: Skalka, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 
22 141. 

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

30. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Slavnost ke 120.výročí založení 
SDH" pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 37/2018 s SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Bohdašín se sídlem: Bohdašín 70, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 486 23 
229. 

       přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

31. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Almanach" pro rok 2018 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 38/2018 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bohdašín se 
sídlem: Bohdašín 70, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 486 23 229. 

       přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

32. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Závod psích spřežení FITMIN 2018" 
pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 39/2018 s MUSHERS KLUB METUJE z.s., 
se sídlem: Za Občinou 1148, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 627 28 601. 

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

33. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Červenokostelecké šachové turnaje 
jednodenní" pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 40/2018 s Šachový klub 
Červený Kostelec, z.s. se sídlem: Sokolská 1173, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 051 14 616. 

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

34. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Běh pro hospic 2018" pro rok 2018 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 41/2018 s Oblastní charita Červený Kostelec se sídlem: 
5.května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 23 814. 

     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

35. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "I. DevilDogs Cup" pro rok 2018 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 42/2018 s ***** ********* ** ******* ***** ******** ***, *** ** 
******* ********** 

     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

36. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Háčko – letní příměstské tábory" pro 
rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 43/2018 s Oblastní charitou Červený Kostelec 
se sídlem: 5.května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 23 814. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

37. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Chotěvice – poloostrov proměn" pro 
rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 44/2018 s Asociace Tom ČR, TOM 19208 
KADET se sídlem: Souběžná 186, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 750 93 537. 

       přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

38. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Olešenské posvícení" pro rok 2018 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 45/2018 s TJ Sokol Olešnice z.s. se sídlem: Olešnice 201, 
549 41 Červený Kostelec, IČ: 627 28 199. 

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

39. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Dětský karneval" pro rok 2018 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 46/2018 s TJ Sokol Olešnice z.s. se sídlem: Olešnice 201, 
549 41 Červený Kostelec, IČ: 627 28 199. 

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

40. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Brodíkův speciál"pro rok 2018 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 47/2018 s Kostelecké tlapky, z.s. se sídlem: Přemyslova 
150, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 065 27 027. 

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

41. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Almanach ke 120. výročí založení 
spolku včelařů" pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 48/2018 s Český svaz 
včelařů, z.s., základní organizace Červený Kostelec se sídlem: Zábrodí 11, 549 41 Zábrodí, IČ: 
627 27 214 

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

42. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "MetalGate Czech Death Fest 2018" 
pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 49/2018 s Luboš Gorgan se sídlem: 
Stárkov 77, 549 36 Stárkov, IČ: 866 73 882. 

       přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

43. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Hadařská 25 – 43.ročník" pro rok 
2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 50/2018 s KT Červený Kostelec z.s. se sídlem: 
náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 465 23 090. 

       přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

44. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Červený Kostelec – Sněžka 48. 
ročník" pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 51/2018 s KT Červený Kostelec z.s. 
se sídlem: náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 465 23 090. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

45. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Lesák Cup – cyklistický závod 
(dětské závody)" pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 52/2018 s Radkem 
Čermákem se sídlem: Bohdašín 6, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 866 72 291. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/30 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Hospodaření voda Č. Koste lec za 12/2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o hospodaření voda Č. Kostelec za období 12/2017. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/31 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Smlouva o provádění veře jnosprávní  kontro ly a pověření kontro lní osoby  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o provádění veřejnosprávní kontroly vyplývající ze schváleného kontrolního řádu 
města Červený Kostelec s Ivanou Dolanskou, daňovou poradkyní, registrovanou v seznamu daňových 
poradců pod ev. číslem č. 00003659, Na Třešňovce 203, 552 11 Velichovky, IČO: 60897147 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

dle směrnice č. 16 Kontrolní řád města Červený Kostelec paní Dolanskou Ivanu, jako pověřenou 
kontrolní osobu k činnostem pro organizování a provádění veřejnosprávní kontroly, k dohledu nad 
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fungováním vnitřního kontrolního systému a ke zpracování příslušných zpráv o kontrolní činnosti dle 
zákona o finanční kontrole. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/32 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Zpráva o hospodaření  v Městských les ích Červeného Koste lce v roce 2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výsledek hospodaření v městských lesích za rok 2017, které předložilo sdružení SILVA s.r.o. Červený 
Kostelec. 

        přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/33 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Smlouva GDPR 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o poskytování služeb GDPR se společnosti MANA Consulting s.r.o., U Daliborky 
1177, Žamberk. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/34 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Smlouva o uk ládání b ioodpadů -  Ing.  Karel Jansák  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o ukládání biologicky rozložitelných odpadů s Ing. Karlem Jansákem, IČ 69175187, 
Zábrodí. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o ukládání biologicky rozložitelných 
odpadů s Ing. Karlem Jansákem, IČ 69175187, Zábrodí. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/35 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Náhradní p lnění  PRO -CHARITA 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření rámcové dohody o dodávkách náhradního plnění s firmou Pro-Charita, s.r.o., Manželů 
Burdychových 245, Červený Kostelec, IČ 28810619 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/36 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Dodatek č . 2 smlouvy KUDRNAC.NET  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o poskytování služeb se Zdeňkem Kudrnáčem, Brzice 78, 552 05, 
IČO: 86962604. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/37 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Žádost ZUŠ o souhlas zř izovate le se žádost í  o výmaz míst poskytovaného vzdělávání v  
re jstř íku škol  

Rada města  

I .   souh las í  
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s podáním žádosti o výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb základní 
umělecké školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní umělecká škola Červený Kostelec, s 
adresami Bratří Čapků 11, 549 41 Červený Kostelec a Komenského 268, 549 41 Červený Kostelec z 
rejstříku škola a školských zařízení s účinností od 1.3.2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/38 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   schva lu je  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 15.3.2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/04/39 - 4. Rada města Červený Kostelec 21.2.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

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

 

 
 
 

 
Ing. Rostislav Petrák, starosta                                                     Richard 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. 


