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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 7. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 4.4.2018   

 
 

R-2018/07/1 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Kompletní  rekonstrukce v íceúčelového hř iš tě  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Kompletní rekonstrukce 
víceúčelového hřiště“ zadané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu dle §6 a §27 zákona 
č.134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a pořadí uchazečů: 

1. STAKO Červený Kostelec, s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec 
– nabídková cena 4 901 898,16 Kč vč. DPH 

2. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – nabídková cena 5 063 877,67 Kč vč. 
DPH 

3. RED BERRY, SE, Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5 – nabídková cena 5 844 252,58 Kč vč. DPH 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště“ mezi 
Městem Červený Kostelec a firmou STAKO Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem 393, 
549 41 Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Kompletní 
rekonstrukce víceúčelového hřiště“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou STAKO Červený 
Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/2 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Žádost o př i jet í  f inančního daru obce Slat ina nad Úpou pro MKS  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 3.000,- Kč od obce 
Slatina nad Úpou. Dar je určen na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/3 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Účetní závěrka hospodaření  příspěvkových organizací města k  31.12.2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  účetní závěrku k 31.12.2017 Základní školy V.Hejny Červený Kostelec, Komenského 540, okres 
Náchod 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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2.  účetní závěrku k 31.12.2017 Základní školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres 
Náchod 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

3.  účetní závěrku k 31.12.2017 Základní školy a Mateřské školy Červený Kostelec, Olešnice 190 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

4.  účetní závěrku k 31.12.2017 Základní umělecké školy Červený Kostelec, Nerudova 511 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

5.  účetní závěrku k 31.12.2017 Mateřské školy Červený Kostelec, Náchodská 270, okres Náchod 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

6.  účetní závěrku k 31.12.2017 Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

7.  převod zisku hospodářského výsledku za rok 2017 p.o. Základní umělecké školy Červený 
Kostelec, Nerudova 511, ve výši 4.704,81 Kč do rezervního fondu organizace. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

8.  převod zisku hospodářského výsledku roku 2017 p.o. Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 
999, ve výši 23.077,16 Kč do rezervního fondu organizace. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

9.  převod zisku hospodářského výsledku roku 2017 p.o. Mateřské školy Červený Kostelec, 
Náchodská 270, ve výši 52.256,33 Kč do rezervního fondu organizace. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

10.  převod zisku hospodářského výsledku za rok 2017 p.o. Základní školy a Mateřské školy 
Červený Kostelec, Olešnice 190, ve výši 105.956,33 Kč do rezervního fondu organizace. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

11.  převod zisku hospodaření za rok 2017 p.o. Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, 
Komenského 540, ve výši 275.688,39 Kč do rezervního fondu organizace. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

12.  uhrazení ztráty za rok 2017 p.o. Základní školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 318, ve 
výši 59.836,80 Kč z rezervního fondu organizace.  

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   bere  na vědom í  

zprávu z veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací města (mimo MKS a Knihovny Břetislava 
Kafky). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu správního odboru 

1.1.  zajistit, aby příspěvková organizace ZŠ V. Hejny Č. Kostelec připravila směrnici o 
inventarizaci a ZUŠ Č. Kostelec připravila směrnici o nákupu cizích měn. 

Termín: 30.6.2018 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/4 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Dodatek č .3 ke smlouvě se SFŽP 2011  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 10049981 uzavřené se SFŽP dne 21.10.2011. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/5 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Rozpočtové opatření  č .  15/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci od MPSV a právníka Mgr. Huneše ve věci "dohody o vyrovnání  města s panem *******". 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

zvýšení běžných výdajů na § 5311 městská policie z důvodu doplacení mzdového nároku, úroku z 
prodlení a odvodu SP a ZP bývalého příslušníka MP celkem 49.633 Kč a snížení běžných výdajů na § 
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6402 finanční vypořádání minulých let o 49.633 Kč (vypořádání bylo rozpočtováno vyšší, než jaká byla 
skutečnost). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   doporuču je  

odpis pohledávky z roku 2017 za panem ******* ve výši 37 245 Kč do nákladů města a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/6 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Rozpočtové opatření  č .  16/2018  

Rada města  

I .   doporuču je  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4116 z důvodu přijaté průtokové neinvestiční dotace v rámci 
Výzvy č. 02_16_022 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV o 697.608 Kč a zároveň zvýšení běžných výdajů na paragrafu 
3113 o stejnou částku z důvodu přeposlání dotace ZŠ V. Hejny, pro kterou je účelově určena a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/7 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Rozpočtové opatření  č .  17/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4111o 275.772 Kč z důvodu přijetí dotace na volby prezidenta a 
zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 6118 o 275.772 Kč v souladu s účelovým určením 
přijaté dotace. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/8 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Rozpočtové opatření  č .  18/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci na veřejně prospěšné pracovníky 167.000 
Kč a zároveň zvýšení běžných výdajů o 167.000 Kč na paragrafu 3745 (středisko místního 
hospodářství) v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/9 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Rozpočtové opatření  č .  19/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun 150.450 Kč z rozpočtu běžných výdajů na § 6409 (ostatní činnosti)  do rozpočtu běžných 
výdajů na § 3319 (ostatní záležitosti kultury) podle skutečně schválených dotací na podporu kultury z 
Dotačního programu města na rok 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/10 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Prodej hmotného majetku -  garážových vrat  

Rada města  

I .   schva lu je  

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

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 



USNESENÍ z  7.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 4.4.2018   Strana 4/6 
 

R-2018/07/11 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Pronájem sokolovny Klubu českých tur istů.  

Rada města  

I .   schva lu je  

bezúplatný pronájem vestibulu sokolovny Klubu českých turistů, Červený Kostelec na Hadařskou 25, 
která se koná 21.dubna 2018 od 7.00 hod. do 18.00 hod., 

pochod Jakuba Haliny, který se koná 16. června 2018 od 4.00 hod. do 18.00 hod. a dálkový etapový 
pochod Červenokostelecká 100 ve dnech 5 – 6 července 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/12 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Záměr změny výše poplatku za komunální odpad od roku 2019 

Rada města  

I .   schva lu je  

záměr změny výše poplatku ve variantách včetně motivačního bonusu za komunální odpad od roku 
2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí 

1.1.  zpracovat návrh na změnu výše poplatku za komunální odpad od roku 2019. 
Termín: 30.6.2018 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
2.  tajemníkovi 

2.1.  zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky města zohledňující změnu výše poplatku za 
komunální odpad od roku 2019. 

Termín: 31.8.2018 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/13 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Výsadba l ípy  svobody  

Rada města  

I .   schva lu je  

záměr výsadby lípy svobody na Tyršově náměstí v Červeném Kostelci v neděli 21.10.2018, jako 
kulturně společenské akce, která důstojně připomene události roku 1918 a slavnostně oslaví 100. 
výročí vzniku Československa. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí, Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  připravit výsadbu lípy svobody podle schváleného záměru. 
Termín: 27.10.2018 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/14 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Žádost o poskytnut í  př íspěvku na s lužbu osobní as istence  

Rada města  

I .   schva lu je  

poskytnutí daru ve výši 5000,-Kč neziskové organizaci Společné cesty - z.s. na poskytování sociální 
služby osobní asistence z rezervy RM. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/15 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Př ipomínky ze ZM konané dne 15.3.2018  

Rada města  

I .   bere  na  vědom í  

připomínky ze ZM, které se konalo dne 15.3.2018. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/16 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Inventar izace majetku města za rok 2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

výsledek inventarizace majetku města za rok 2017. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/17 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Užitkový automobil  pro OMH  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na "Nákup užitkového automobilu pro OMH". 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Kupní smlouvy na "Nákup užitkového automobilu pro OMH" s firmou OLFIN CAR s.r.o., 
Královédvorská 517, 541 01 Trutnov, IČ 60913312 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/18 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Oprava komunikace Bohdašín  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Červený Kostelec - Bohdašín, oprava komunikace". 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření smlouvy o dílo s firmou REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov na 
akci "Červený Kostelec - Bohdašín, oprava komunikace". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/19 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Rozpočtové opatření  č .  20/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení nerozpočtovaných příjmů o 9.500,- Kč a zvýšení neinvestičních výdajů na paragrafu 2333 o 
9.500,- Kč v souvislosti s finanční spoluúčastí města na projektu "Hydrogeologické posouzení vodnosti 
vodního toku Olešnice". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/20 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Hydrogeolog ické posouzení vodnost i  vodního toku Olešnice  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

"Dokumentaci pozorovacích sond" zpracovanou v únoru 2018 v rámci projektu "Hydrogeologické 
posouzení vodnosti vodního toku Olešnice". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/21 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

Inominátní  smlouva  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Inominátní smlouvy o společném využití chráněné trasy v majetku Města Červený Kostelec, 
Ing. Petrem Kadaníkem, Hronovská 799, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČO: 8691953, uložené pod 
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povrchem komunikace pozemek p.č. 1186/1 (ul. 17. listopadu) v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/07/22 - 7. Rada města Červený Kostelec 4.4.2018 

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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