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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 8. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 11.4.2018   

 
 

R-2018/08/1 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

In formace o průběhu příprav a real izací  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-2018/08/2 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Sponzorská smlouva se Saar Gummi Czech  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření "Smlouvy o reklamě na mezinárodním folklorním festivalu v Červeném Kostelci" se 
společností Saar Gummi Czech s.r.o.. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   souh las í  s  t ím ,  že  

přijaté finanční prostředky na základě této smlouvy použije město ke zvýšení provozního příspěvku 
Městského kulturního střediska Č. Kostelec, které sponzorovanou akci organizuje. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/08/3 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Hospodaření města za  leden až březen 2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za leden až březen 2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/08/4 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

In formace z jednání  f inančního výboru dne 4.4.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání finančního výboru dne 4.4.2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/08/5 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Závěrečný účet  města za rok 2017  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

1.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Červený Kostelec za období od 1.1.2017 do 
31.12.2017. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  předložené podklady k účetní závěrce k 31.12.2017 za město Červený Kostelec a nežádá o jejich 
doplnění. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  

1.  účetní závěrku města k 31.12.2017 a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  závěrečný účet města za rok 2017 bez výhrad a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/08/6 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

In formace z jednání  komise výstavby a rozvoje města ze dne 28.3. 2018 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání komise výstavby a rozvoje města ze dne 28.3.2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/08/7 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

In formace z jednání  majetkové komise ze dne 26.3.2018  

Rada města 

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání majetkové komise ze dne 26. 03. 2018 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/08/8 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Prodej pozemku p.č 2095 v k .ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

prodej pozemku z majetku města -  p.č. 2095 (ostatní plocha) o výměře cca  254 m
2
 v k.ú. Červený 

Kostelec pro pana **** ******, ******** ***, *** ** ******* ********, za cenu v čase a místě vyšší než 
obvyklou 1.748,- Kč/m

2
, z důvodu pokrytí nákladů spojených s nákupem a demolicí původní, zchátralé 

budovy za podmínky stanovení výstavby hrubé stavby bytového domu na dané parcele do doby 2. let 
a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/08/9 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Směna pozemků s t .p.č . 139/1 za st .p.č . 139/2 v  k.ú.  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

směnu části pozemku z majetku Města Červený Kostelec – p.č. 139/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o 
výměře cca 30,50 m

2
, za část pozemku p.č. 139/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 39 m

2
 v 

majetku **** ******* ********, ***** ***** ******** ***, *** ** ******* * ******* ********* a **** ***** ********, ***** 
******* ***, *** ** ******* ** ****** a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/08/10 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Budoucí  darování část í  pozemků p.č . 1127/13,  1127/2,  1127/5, vše v k.ú. Červený 
Koste lec a část í  pozemků: p.č.  1035/22, 1035/29, 95/3,  1035/33, 129/1, 1035/20,  
1035/21,  vše v k .ú. Horní  Kostelec  

Rada města  

I .   doporuču je  

budoucí darování částí pozemků z majetku Města Červený Kostelec: p.č. 1127/13 (ostatní plocha) o 
výměře cca 10 m

2
, p.č. 1127/2 (ostatní plocha) o výměře cca 20 m

2
, p.č. 1127/5 (ostatní plocha) o 

výměře cca 10 m
2
, vše v k.ú. Červený Kostelec, a částí pozemků: p.č. 1035/22 (ostatní plocha) o 



USNESENÍ z  8.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 11.4.2018   Strana 3/7 
 

výměře cca 4 m
2
, p.č. 1035/29 (ostatní plocha) o výměře cca 7 m

2
, p.č. 95/3 (vodní plocha) o výměře 

cca 18 m
2
, p.č. 1035/33 (ostatní plocha) o výměře cca 16 m

2
, p.č. 129/1(ostatní plocha) o výměře cca 

219 m
2
, p.č. 1035/20 (ostatní plocha) o výměře cca 4 m

2
, p.č. 1035/21 (ostatní plocha) o výměře cca 9 

m
2
, vše v k.ú. Horní Kostelec, pro Správu silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, Plačice, zastoupené Mgr. Petrem Kašparem, ředitelem 
organizace, IČO: 70947996 a předkládá ZM k projednání 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/11 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Bezúplatný převod majetku,  pozemek p.č.  43/5 a p.č. 43/6 v k .ú. Bohdašín nad Olešnic í  

Rada města 

I .   doporuču je  

bezúplatný převod majetku do majetku Města Červený Kostelec, v souladu s § 9 zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně z důvodu veřejného zájmu 
v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. – pozemek p.č. 43/5 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace) o výměře 34 m

2
 a pozemek p.č. 43/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o 

výměře 454 m
2
, vše v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí, z majetku České republiky - Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, za kterou 
právně jedná Ivana Bednářová, ředitelka odboru Odloučené pracoviště Náchod, na základě Příkazu 
generálního ředitele č. 6/2014 v účinném znění a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/08/12 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Smlouva o dí lo „NA PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI“ .  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o dílo na provedení inženýrské činnosti dle zákona 183/2006 Sb. /stavební zákon/, 
Vyhl. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby, Vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, s 
Tomášem Prouzou, projektová činnost ve výstavbě, Sokolská 262, 549 41 Červený Kostelec a 
Městem Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41, Červený Kostelec. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu „Smlouvu o dílo“ na provádění inženýrské činnosti 
dle zákona 183/2006 Sb. /stavební zákon/, Vyhl. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
Vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, s Tomášem Prouzou, projektová činnost ve výstavbě, 
Sokolská 262, 549 41 Červený Kostelec a Městem Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 
549 41, Červený Kostelec. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/13 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Výroční zpráva Tělovýchovné jednoty  z.  s.  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výroční zprávu Tělovýchovné jednoty z.s., Palackého 1234, Červený Kostelec. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/14 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

In formace o výběru městského mobi l iáře.  

Rada města  

I .   schva lu je  

výměny některých výlepových ploch a nový městský mobiliář. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 



USNESENÍ z  8.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 11.4.2018   Strana 4/7 
 

 

 

R-2018/08/15 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Souhlas zř izovate le se zapojením školy  do pro jektu obědy škol  

Rada města  

I .   souh las í  

se zapojením školy do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji II - obědy do škol 
pro školní rok 2018/19. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/16 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   schva lu je  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 26.4.2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/17 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Ošetření  památného s t romu -  buku lesního červenol istého v parku Smetanovy sady  

Rada města  

I .   souh las í  

1.  s provedením ošetření památného stromu - buku lesního červenolistého rostoucího na pozemku 
parc. č. 987/1 v katastrálním území Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  s podáním žádosti o finanční příspěvek z Programu péče o krajinu pro rok 2018 na ošetření 
památného stromu - buku lesního červenolistého rostoucího na pozemku parc. č. 987/1 v 
katastrálním území Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/18 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

In formace z jednání  soc iá lní  komise ze dne 4.4.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sociální komise ze dne 4.4.2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/19 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt č .  296/16 v DPS U Jakuba  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/16 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, 2. nadzemní podlaží) s panem **** ****** ******, *** ********* **** 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/20 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Malý sál  Divadla J.K.Tyla  
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Rada města  

I .   schva lu je  

schvaluje uzavření Dodatku č.3 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 
10.4.2018 na nový termín do 10.5.2018 z důvodu projednávání požadavků z Krajské hygienické 
stanice Královéhradeckého kraje a jejich zapracování do projektové dokumentace. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.3 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-2018/08/21 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Konkursní  ř ízení  na pracovní mís to ředi te le/ky ZŠ a MŠ Olešnice  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zápis a doporučení konkursní komise o provedeném konkursním řízení na obsazení  pracovního 
místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Červený Kostelec, Olešnice 190. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

paní Mgr. Vendulu Ságnerovou na pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy Červený 
Kostelec, Olešnice 190, s účinností od 1.8.2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/22 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Konkursní  ř ízení  na pracovní mís to ředi te le/ky ZŠ Lhota  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zápis a doporučení konkursní komise z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky 
Základní školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod. Komise nedoporučuje na 
obsazení pracovního místa ředitele/ky žádného z uchazečů a navrhuje vyhlásit nový konkurs. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   rozhodu je  

nejmenovat žádného z uchazečů na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Červený 
Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   schva lu je  

vyhlášení nového konkurzu na pracovní místo ředitele/ky p.o. Základní škola Červený Kostelec Lhota, 
Bratří Čapků 138, okres Náchod, s termínem podání přihlášek do 7.5.2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/23 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Konkursní  ř ízení  na pracovní mís to ředi te le ZŠ V.Hejny  

Rada města  

I .   be re  na  vědom í  

zápis a doporučení konkursní komise z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Základní školy V.Hejny Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/08/24 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Žádost MKS o př i jet í  daru od obcí Hav lov ic a Studnic  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 2.000,- Kč od obce 
Studnice a 3.000,- Kč od obce Havlovice. Dary jsou určeny na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/25 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

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, Komenského 540, okres Náchod, přijetí finančního daru od 
firmy Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec, v částce 3.000,- Kč. Dar bude použit na akce dětí 
ve škole v Horním Kostelci 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/26 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Žádost MŠ Větrník o př i je t í  f inančního daru od Saar  Gummi Czech s.r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod, přijetí finančního daru od firmy Saar 
Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec, v částce 12.000,- Kč.  Dar bude použit k nákupu vybavení pro 
školní zahradu. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/27 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Žádost MŠ Náchodská o př íspěvek k  70. výročí  založení školy  

Rada města  

I .   schva lu je  

příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro Mateřskou školu Červený Kostelec, Náchodská 270, okres Náchod, 
na oslavu 70. výročí založení mateřské školy z rezervy RM. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/28 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Nabídka svozu b ioodpadů  

Rada měs ta  

I .   bere  na vědom í  

nabídku společnosti TRANSPORT Trutnov s.r.o., IČ 62063588, Trutnov, na svoz bioodpadů přímo od 
občanů města formou k tomu určených sběrných nádob. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  tajemníkovi 

1.1.  připravit návrh obecně závazné vyhlášky města upravující možnost svozu bioodpadů přímo 
od občanů města formou k tomu určených sběrných nádob. 

Termín: 31.5.2018 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 
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2.1.  dále jednat se svozovou firmou o možnostech svozů bioodpadů. 
Termín: 31.12.2018 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

 

R-2018/08/29 - 8. Rada města Červený Kostelec 11.4.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:5 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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