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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 11. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 2.5.2018   

 
 

R-2018/11/1 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

I/14 Červený Koste lec,  náměstí ,  oprava si lnice  

Rada města  

I .   schv alu je 

1.  Zadávací dokumentaci včetně podmínek ke zpracování nabídky týkající se výběrového řízení na 
dodavatele stavby „I/14 Červený Kostelec náměstí, oprava silnice“ zadávané v režimu veřejné 
zakázky malého rozsahu dle §6 a §27 zákona č.134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, jejíž součástí je oprava obrub, kterou financuje Město. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  ustanovení komise pro účely otevírání, hodnocení a posouzení nabídek a seznam dodavatelů k 
oslovení na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce „I/14 Červený Kostelec náměstí, 
oprava sinice“, jejíž součástí je oprava obrub, kterou financuje Město. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/2 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Rozpočtové opatření  č.21/2018  

Rada města  

I .   schv al u je 

přesun 150.450 Kč z rozpočtu běžných výdajů na dotace z Dotačního programu města 2018 
evidovaných ve schváleném rozpočtu na § 6409 (ostatní činnosti)  do rozpočtu běžných výdajů na § 
3319 (ostatní záležitosti kultury) ve výši 32.200 Kč a  do rozpočtu běžných výdajů na § 3419 (podpora 
sportovní činnosti) ve výši 126.900 Kč podle skutečně Radou města schválených dotací z Dotačního 
programu města na rok 2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/3 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Rozpočtové  opatření  č.22/2018  

Rada města  

I .   schv alu je 

zvýšení nedaňových příjmů na § 5512 SDH o 55.000 Kč z důvodu přijetí pojistného plnění od 
pojišťovny Axa (10.1.2018) a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 5512 SDH z důvodu 
opravy poškozeného hasičského vozidla SPZ - NAJ 64-68 o 55.000 Kč. 

     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/4 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Rozpočtové opatření  č.23/2018  

Rada města  

I .   schv alu je 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 3613 majetkový odbor- nebytové o 70.550 Kč na zlepšení 
vzhledu 3 výlepových ploch a zároveň zvýšení kapitálových příjmů na § 5512 o 70.550 Kč - jedná se o 
část příjmů za prodej vyřazeného vozidla SDH. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/5 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Hospodaření PO za rok 2017 -  tabulky,  komentáře  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/6 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Dohoda s obcí  Horní  Radechová o vytvoření  s polečného školského obvodu spádové ZŠ  

Rada města  

I .   doporučuje  

uzavřít dohodu s obcí Horní Radechová o vytvoření společného školského obvodu spádové Základní 
školy V. Hejny Červený Kostelec, Komenského 540, pro II. stupeň základní školy a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/7 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Informace z jednání komise pro ku lturu a spolkovou č innost  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

informace z jednání komise pro kulturu a spolkovou činnost ze dne 16.4.2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/8 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Dodatek ke smlouvě o dodávce vody  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/9 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Smlouva o zří zení  věcného břemene č.  2/2018/2358  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2/2018/2358 pro „oprávněného“ Město Červený 
Kostelec, Nám. T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 00272566, DIČ: CZ00272566, 
zastoupené starostou města Ing. Rostislavem Petrákem a „Povinného“ vlastníka pozemku p.č. 
1100/27, pana ***** *********, * ********* **, *** ** ******* ********, za finanční náhradu 10.000,- Kč 
vč.DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/10 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Smlouva o zří zení  věcného břemene –  služebnost i č.  IV –  12-2014837/VB/1 –  Červený 
Kostelec –  kNN pro př ipo jení  p.č.  952/20  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV – 12-2014837/VB/1 – Červený Kostelec – kNN pro 
připojení p.č. 952/20, *******, na pozemku parc. č. 950/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Červený Kostelec – zemní kabelové vedení NN v rozsahu 8,00 m², dle GP č. 1821-11060/2017, ze 
dne 20. 12. 2017 pro „oprávněného“ ČEZ Distribuce, a.s.,IČ: 24729035, DIČ: 24729035, se sídlem 
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Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci ze dne 14. 2. 2017 
spol. VČE – montáže, a.s. IČ: 25938746, DIČ: CZ25938746, zastoupená zmocněncem GGP s r.o., IČ: 
04045408, DIČ: CZ04045408, jednající jednatelkou Gabrielou Ptáčkovou, se sídlem: Nad Stadionem 
1311, 549 01 Nové Město nad Metují a „Povinného“ Město Červený Kostelec, Nám. T.G.Masaryka 
120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 00272566, DIČ: CZ00272566, zastoupené starostou města Ing. 
Rostislavem Petrákem, za finanční náhradu 1.600,- Kč bez DPH 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/11 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Smlouva o zří zení  služebnost i inženýrské sí tě č. :  11/2018/2358  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.: 11/2018/2358 – vodovodní přípojka v délce 
12,15 bm, dle GP č. 799-362/2017, ze dne 14. 2. 2018 na pozemku p.č. 807/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem, pro „oprávněného“ **** ********* *********, ***** ***, 
*** ** ******* ******** a „Povinného“ Město Červený Kostelec, Nám. T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený 
Kostelec, IČO: 00272566, DIČ: CZ00272566, zastoupené starostou města Ing. Rostislavem 
Petrákem, za finanční náhradu 1.830,- Kč bez DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/12 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Smlouva o zří zení  věcného břemene –  služebnost i č.  IV–12-2015245/VB/01-03 –  
Červený Koste lec  knn vedení 947/24  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: IV–12-2015245/VB/01-03 – Červený 
Kostelec  knn vedení 947/24 ******, na pozemcích parc. č. 950/3, ostatní plocha, ostatní komunikace a 
parc. č. 950/13, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Červený Kostelec – zemní kabelové vedení NN a 
přípojková skříň v délce 16,61 bm, dle GP č. 1790-86/2017, ze dne 21. 2. 2018, za finanční náhradu 
13.690,- Kč bez DPH, dle Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvě o 
právu provést stavbu č. IV-12-2015245/VB/03, ze dne 6. 12. 2016, schválenou RM dne 28. 11. 2016 
usnesením R-2016/25/17, pro „oprávněného“ ČEZ Distribuce, a.s.,IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 
1. 2018 spol. ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČ: 15032060, DIČ: CZ15032060, se sídlem: Česká 
Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68, PSČ 552 03 a „povinného“ Město Červený Kostelec, Nám. 
T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 00272566, DIČ: CZ00272566, zastoupené 
starostou města Ing. Rostislavem Petrákem 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/13 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zří zení  věcného břemene a  dohodou o umístění  stavby  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-2016737/SOBS VB/02 Č. Kostelec – knn p.č. 871/109 RD ******* pro budoucího oprávněného ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 
Podmokly, zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 23. 11. 2017 spol. CITRON 
GOROUP ELEKTRO, s.r.o., se sídlem Radvanice 45, Radvanice v Čechách, PSČ 542 12, IČ: 
26012138, DIČ: CZ26012138, na pozemku p.č. 871/100, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Červený Kostelec v majetku budoucího povinného Města Červený Kostelec, Náměstí T.G. Masaryka 
120, 549 41 Červený Kostelec, zemní kabelové vedení v rozsahu asi 10 m

2
/20 bm, za finanční 

náhradu 2.000,- Kč bez DPH. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/14 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zří zení  věcného břemene a dohodu o umístění  stavby  

Rada města  
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I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-
12-2007431 - Č. Kostelec – ul. Větrník – Rek nn na pozemcích parc. č. 946/1, 946/19, 946/16, 936/7, 
938/16, 1183/3, 928/5, 1184/3, 950/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 946/11, zahrada, 938/7, 
neplodná půda, ostatní plocha, vše v k. ú. Červený Kostelec ve vlastnictví Města Červený Kostelec, 
Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec – zemní kabelové vedení NN, nové pojistkové 
pilíře a rozpojovací jistící skříně, dále jen „Zařízení distribuční soustavy“ v rámci rekonstrukce 
elektrického vedení NN pro budoucího oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: 
CZ24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou na základě jí 
písemně udělené plné moci ze dne 18. 2. 2018 spol. ELEKTRO-COMP spol. s r.o., se sídlem 
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice. Předpokládaný rozsah zemního kabelového vedení je asi 
661,00 bm a cena za zřízení věcného břemene bude stanovena na základě zaměření skutečného 
provedení po dokončení stavby, dle Pravidel pro zřizování služebností na pozemcích ve vlastnictví 
Města Červený Kostelec č. 2/17, schválených Radou Města Červený Kostelec usnesením č.: R – 
2017/09/7, dne 26. 4. 2017 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/15 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Žádost o proplacení nákladů na rekonstrukci ordinace  

Rada města  

I .   schv alu je 

proplacení materiálu na rekonstrukci zubní ordinace MUDr. Shmala, Manž. Burdychových 325, 
Červený Kostelec, formou faktury - přeúčtování nákladů. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/16 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Výběrové ří zení  -  Stavební úpravy hř iště  

Rada města  

I .   schv alu je 

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Stavební úpravy hřiště" ve Lhotě. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci "Stavební úpravy hřiště" ve Lhotě s firmou Odolovská stavební 
s.r.o., č.p. 41, 542 387 Batňovice. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/17 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

In formace z jednání bytové komise  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

informace z jednání bytové komise ze dne 23. 4. 2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/18 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Uzavření ná jemní smlouvy na byt  čp.  276/2,  Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření nájemní smlouvy s paní ****** **********, ********** *** *, na byt v ul. Náchodská 276/ 2, Č. 
Kostelec (2+1, 1. podlaží). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/19 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Uzavření ná jemní smlouvy na byt  čp.  276/6,  Náchodská  

Rada města  

I .   schv alu je 
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uzavření nájemní smlouvy s rodinou ***********, ******, ** ********, na byt Náchodská 276/6, Č. Kostelec 
(3+1, 3. podlaží) na dobu určitou do 31.12.2018 za 1/2 cenu nájemného (z důvodu vyhoření), tj. 21,61 
Kč/m² započitatelné plochy bytu (tj. 95 m²). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/20 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Uzavření ná jemní smlouvy na byt  čp.  1014/41,  Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření nájemní smlouvy s panem ***** *******, ***** * ***********, na byt v ul. Gen. Kratochvíla 
1014/41, Č. Kostelec (1+1, 1. podlaží). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/21 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Uzavření ná jemní smlouvy na byt  čp.  1009/8,  Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření nájemní smlouvy s paní ***** *******, **** *********** *******, na byt v ul. Gen. Kratochvíla 
1009/ 8, Č. Kostelec (2+1, 3. podlaží). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/22 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Žádost o schválení  úprav ze leně na pronajatém pozemku  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

žádost ředitele Střední školy oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, Ing. Marka Špeldy, Ph.D., 
o schválení úprav zeleně na pronajatém pozemku st. p.č. 115/1 v k.ú. Červený Kostelec (před hlavním 
vchodem směrem do ul. 17. listopadu). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   souhlasí  

s realizací záměru nestavebních úprav zeleně na pronajatém pozemku st. p.č. 115/1 v k.ú. Červený 
Kostelec (před hlavním vchodem SŠ směrem do ul. 17. listopadu) v rámci projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004961 Technické, řemeslné a ICT vzdělávání – SŠ oděvní, služeb a 
ekonomiky Červený Kostelec v tomto rozsahu: 

V prostranství vlevo před školou, kde je nyní trávník, uzpůsobit pro relaxaci – vybudovat cestičku s 
posezením a vysázet zde keře. Část původních obrub bude rozebrána a stávající zadlážděná plocha 
bude rozšířena o novou kvalitní dlažbu. Do prostoru bude umístěn nový mobiliář – 8 laviček. Zbylá 
zatravněná plocha bude osázena keři a vegetací, dle přiložené situace 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/23 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Oprava komunikace Skalka-Olešnice  

Rada města  

I .   schv alu je 

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci  "Červený Kostelec Skalka - Olešnice sokolovna oprava 
živičného krytu". 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na akci 
"Červený Kostelec Skalka - Olešnice sokolovna oprava živičného krytu" 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/24 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Horní  Kostelec ul.  Na Strži -  oprava živičného krytu  
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Rada města  

I .   schv alu je 

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Horní Kostelec ul. Na Strži - oprava živičného krytu". 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na akci "Horní 
Kostelec ul. Na Strži - oprava živičného krytu". 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/25 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Veřejné osvět lení  Bohdašín skládka  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o právu stavby inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic 
KHK, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové na provedení protlaku pod 
silnicí III/5671. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/26 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Žádost o na úpravu polní  cesty na p.p.č.  2431 v k.ú.  Olešnice  

Rada města  

I .   odk l ádá  

žádost pana ******** na úpravu polní cesty na p.p.č. 2431 v k.ú. Olešnice k vjezdu  novostavby RD čp. 
356 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/27 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Anketa mezi občany -  zájem o kompostéry  

Rada města  

I .   souhlasí  

s provedením ankety mezi občany města týkající se zájmu o domácí kompostéry pro biologicky 
rozložitelný odpad rostlinného původu, jako podkladu pro případné zpracování projektu v této věci. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/28 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Dodatek č.  18 ke smlouvě o dí lo ze dne 7.1.2002  

Rada města  

I .   schv alu je 

dodatek č. 18 ke smlouvě o dílo ze dne 7.1.2002 se společností Marius Pedersen a. s., IČ 42194920, 
Hradec Králové, týkající se zavedení tzv. recyklačního poplatku u svozu separovaných odpadních 
plastů. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pov ěřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním dodatku č. 18 ke smlouvě o dílo ze dne 7.1.2002 
se společností Marius Pedersen a. s., IČ 42194920, Hradec Králové, týkající se zavedení tzv. 
recyklačního poplatku u svozu separovaných odpadních plastů. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   nesouhlasí  

se zpětným proplacením recyklačního poplatku za plasty od začátku roku 2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/29 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Dohoda o provozování služby senior taxi  

Rada města  
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I .   schv alu je 

záměr provozování služby senior taxi v Červeném Kostelci. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu sociálního odboru 

1.1.  připravit a předložit návrh smlouvy dle záměru RM k projednání. 
Termín: 16.5.2018 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/30 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Jmenování komise na hodnocení a výběr nabídky -  výzva 28  

Rada města  

I .   jm enuje 

komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku 
"Rozšíření a inovace informačních systémů ve městě Červený Kostelec“ v rámci IROP výzvy č. 28 
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/31 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Hospodaření voda 3/2018  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

hospodaření voda za březen 2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/32 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Výjimka Konč iny  

Rada města  

I .   zamí tá  

udělení výjimky pro ** *********, ***** ****, *** ** ****** pro průjezd přes Kostelecké končiny. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/33 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Žádost o stanovisko k záměru vybudová ní kapacit  chráněného bydlení  v Č. Kostelci -  4 
byty chráněného bydlení  od 1.9.2019  

Rada města  

I .   souhlasí  

s vybudováním chráněného bydlení na pozemku č. 938/31 v k.ú. Č. Kostelec Oblastní charitou Č. 
Kostelec - 4 byty chráněného bydlení od 1.9.2019 pro Oblastní charitu Červený Kostelec, 5. května 
1170, Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/34 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Jmenování konkursní  komise -  nový konkurs ředite l/ řed itelka  ZŠ Lhota  

Rada města  

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 komisích, a v 
souladu s usnesením Rady města č. R-2018/08/22 bod III. ze dne 11.4.2018. 

I .   jm enuje 

konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní 
školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod, ve složení: 

• Ing. Rostislav Petrák, člen určený zřizovatelem – předseda 
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• Richard Bergmann, člen určený zřizovatelem 

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

• Mgr. Renatu Nehybová, 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:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pov ěřu je  

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

R-2018/11/35 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Optický kabel mezi MěÚ -  Stará radnice -  Městská polic ie,  Červený Kostelec  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Červený Kostelec a firmou FiberTech s.r.o., Živanice 207, 533 
42 Živanice (IČ: 288 12 166) na realizaci stavby „Optický kabel mezi MěÚ – Stará radnice – Městská 
policie, Červený Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pov ěřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Optický kabel 
mezi MěÚ – Stará radnice – Městská policie, Červený Kostelec“ s firmou FiberTech s.r.o., Živanice 
207, 533 42 Živanice (IČ: 288 12 166) . 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/36 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Smlouva o smlouvě budoucí  o zří zení  věcného břemene  

Rada města  

schv alu je 

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s firmou Ředitelství 
silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/11/37 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 

Rozpočtové opatření  č.  25/2018  

Rada města  

I .   schv alu je 

zvýšení  běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci na veřejně prospěšné pracovníky 152.450 
Kč a zároveň zvýšení běžných výdajů o 152.450 Kč na paragrafu 3745 (středisko místního 
hospodářství) v souladu s účelovým určením dotace. 

     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

 

 

 

 

 

R-2018/11/38 - 11. Rada města Červený Kostelec 2.5.2018 
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Diskuse 

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

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. 


