
USNESENÍ z  12.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 16.5.2018   Strana 1/5 
 

 

Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 12. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 16.5.2018   

 
 

R-2018/12/1 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Zřízení spoř icího účtu ke stávajícímu ZBÚ u Sberbank  

Rada města  

I .   schv alu je 

1.  uzavření Smlouvy o elektronické komunikaci mezi bankou Sberbank CZ a.s. a městem Červený 
Kostelec dle předloženého návrhu smlouvy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o spořicím účtu s výpovědní lhůtou mezi Sberbank CZ a.s. a městem Červený 
Kostelec dle předloženého návrhu smlouvy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu finančního odboru 

1.1.  informovat o průběžných změnách úrokových sazeb a o výši vkladu. 
Termín: průběžně 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/2 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Hospodaření města za leden až duben 2018  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

hospodaření města za leden až duben 2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/3 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Schválení  účetní  závěrky MKS k 31.12.2017 a převodu zisku do rezervního fondu  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

zprávu o veřejnosprávní kontrole za rok 2017 Městského kulturního střediska Červený Kostelec. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schv alu je 

1.  účetní závěrku k 31.12.2017 Městského kulturního střediska Červený Kostelec. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  převod zisku za rok 2017 ve výši 125.938,47 Kč do rezervního fondu MKS Červený Kostelec. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/4 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Rozpočtové opatření  č.26/2018  

Rada města  

I .   schv alu je 

 



USNESENÍ z  12.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 16.5.2018   Strana 2/5 
 

 

zvýšení běžných příjmů na § 3613 (nebyty) o 4 tisíce Kč a zároveň zvýšení běžných výdajů na § 3613 
na položce 5171 opravy o 4 tisíce Kč, dále zvýšení běžných příjmů na § 3725 (odpadové 
hospodářství) o 26,8 tisíce Kč a zároveň zvýšení běžných výdajů na § 3722 o 26,8 tisíce Kč pro 
posílení rozpočtu na mzdy a odvody pracovníků Sběrného dvora. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/5 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Rozpočtové opatření  č.27/2018  

Rada města  

I .   schv alu je 

1.  zvýšení běžných příjmů na položce 4116 neinvestiční dotace obcím o 300 tis. Kč a v souladu s 
účelovým určením dotace zároveň zvýšení běžných výdajů na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky JPO II o 300 tis. Kč na paragrafu 5512 požární ochrana. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  použití finančních prostředků dotace v souladu s rozhodnutím čj. MV-42354-7/PO-IZS-2018 a dle 
Zásad čj.MV-7609-1/PO-IZS-2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/6 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Informace ze setkání u pomníku Legionáře dne 4.5.2018  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

informace ze setkání u pomníku Legionáře v Červeném Kostelci ze dne 4.5.2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/7 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Žádost MKS o př i jet í  daru od Městysu Velké Poříčí  

Rada města  

I .   schv alu je 

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 3.000,- Kč od 
Městysu Velké Poříčí. Dar je určen na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/8 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Bezplatný pronájem sokolovny  

Rada města  

I .   schv alu je 

bezplatný pronájem Městskému kulturnímu středisku, Žižkova 365, Červený Kostelec v budově 
sokolovny ve dnech 15. - 19.8.2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/9 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

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

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1/2018/2358, vodovodní přípojka v délce 38,76 m a 
kanalizační přípojka v délce 0,82 m, dle GP č. 1809-153/2017, ze dne 17. 10. 2017, na pozemku p.č. 
871/100, ostatní plocha, v k.ú. Červený Kostelec, pro „povinného“ Město Červený Kostelec, Nám. 
T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 00272566, DIČ: CZ00272566, zastoupené 
starostou města Ing. Rostislavem Petrákem a pro „oprávněného“ ******* *********, ******** ****, *** ** 
******* ******** a, za finanční náhradu 7.916,- Kč bez DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/12/10 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

 
 
Smlouva o budoucí  smlouvě o zří zení  věcného břemene a dohodou o umístění  stavby č.  
8/2018 

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby optické 
sítě (Metropolitní optická síť Červený Kostelec – 6. etapa – cyklostezka), pro budoucího oprávněného 
Ing. Petra Kadaníka, Hronovská 799, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, na pozemcích parc. č. 456/3, orná 
půda a parc. č. 929,ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem a 
pozemku parc. č. 142/8, trvalý travní porost v k.ú. Stolín, vše ve vlastnictví Města Červený Kostelec, 
Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec v délce asi 140 bm, za finanční náhradu 
15.600,- Kč bez DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/11 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Uzavření ná jemní smlouvy na byt  čp.  214/2,  Jiráskova  

Rada města  

I .   zamí tá  

uzavření nájemní smlouvy s panem ********** *******, ********* *****, na byt Jiráskova 214/2, Č. 
Kostelec (1+1, 2. podlaží) se Zvláštním ujednáním. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/12 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Obecně závazná vyhláška č.  1/2018  

Rada města  

I .   doporučuje  

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o změně obecně závazné vyhlášky č. 5/2015, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Červený Kostelec, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2017, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/13 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Informace z jednání osadního výboru Bohdašín  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

informace z jednání osadního výboru Bohdašín, který se konal 18.4.2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  připravit do návrhu rozpočtu města na rok 2019 opravu klubovny na Bohdašíně. 
Termín: 31.10.2018 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/14 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Informace z jednání osadního výboru Olešnice  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

informaci z jednání osadního výboru Olešnice, které proběhlo dne 26.3.2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/15 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Žádost MKS o příspěvek na dopravu pro zá jezd Městského dechového orchestru  
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Rada města  

 

I .   schv alu je 

žádost Městského kulturního střediska Č. Kostelec o příspěvek ve výši 16 000,- Kč na dopravu pro 
zájezd Městského dechového orchestru na festival dechové hudby ve dnech 18.-20.5.2018 z rezervy 
RM. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/16 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Smlouva o zprostředkování přepravy seniorů -  senior taxi  

Rada města  

I .   odk ládá  

uzavření smlouvy o zprostředkování přepravy seniorů mezi městem Červený Kostelec a přepravcem 
panem Jindřichem Oždianem, Havlíčkova 322, Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/17 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Výuka klas ické matemat iky  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

dopis členů školské rady ZŠ Olešnice a vyjádření ředitele ZŠ V. Hejny. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/18 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Dodatek č.  1 ke Smlouvě o přezkoumání hospodaření  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření, jehož předmětem je 
prodloužení platnosti smlouvy, kterou město uzavřelo dne 14.6.2017 s firmou C.P.A. Audit, spol. s r.o. 
a to tak, že se smlouva vztahuje i na přezkoumání roku 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/19 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Uzavření ná jemní smlouvy na byt  čp.  412/22,  ul.  Náchodská  

Rada města  

I .   zamí tá  

uzavření nájemní smlouvy se slečnou ****** ********, ***** ***, ** ******** na byt v ul. Náchodská 
412/22, Č. Kostelec (1+1, 4. podlaží). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/20 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Dodatek ke smlouvě o zhotovení Obrazové publ ikace  

Rada města  

I .   zamí tá  

návrh Dodatku ke smlouvě o zhotovení Obrazové publikace Červený Kostelec s Matoušem Mědílkem, 
Čechova 20, Praha 7. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/12/21 - 12. Rada města Červený Kostelec 16.5.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

připomínky členů RM. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  tajemníkovi 

1.1.  připravit návrh Obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního prodeje. 
Termín: 20.8.2018 

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. 


