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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 13. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 30.5.2018   

 
 

R-2018/13/1 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

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

Rada města  

I .   schv alu je 

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací „I/14 Červený 
Kostelec náměstí, oprava silnice“ zadané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 a §27 
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, takto: 

1. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice (IČ: 421 96 868) – nabídková cena  
3 890 334,70 Kč bez DPH…podíl Města na opravu obrub…897 071,60 Kč bez DPH (1 085 456,64 
Kč vč. DPH) 

2. COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 (IČ: 261 77 005) – nabídková cena 3 995 483,10 
Kč bez DPH…podíl Města na opravu obrub…1 284 465,80 Kč bez DPH (1 554 203,62 Kč vč. DPH) 

      přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na realizace stavby „I/14 Červený Kostelec náměstí, oprava silnice“ mezi 
Městem Červený Kostelec a firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice  

    (IČ: 421 96 868). 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pov ěřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby „I/14 Červený 
Kostelec náměstí, oprava silnice“ s firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice  
(IČ: 421 96 868). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/2 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Územní studie ploch L -SM-04, L-SM-07 v k.ú.  Lhota za Červeným Kostelcem  –  
označení US18 a US20  

Rada města  

I .   schv alu je 

pořízení územních studií US18 a US20 pro plochy v platném územním plánu označené L-SM-04 a L-
SM-07 a to podle žádosti manželů ******** * ***** **********, ***** ** ******** ********* **, *** ** ******* 
******** ze dne 8.5.2018. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/3 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Dohoda o poskytnut í  dig itálních dat  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Dohody o poskytnutí dat mezi Městem Červený Kostelec a ***** ********, ***** ***, *** ** 
******* ********, týkající se poskytnutí části digitální technické mapy města pro účely zpracování 
diplomové práce. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 



USNESENÍ z  13.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 30.5.2018   Strana 2/7 
 

I I .   pov ěřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dohody o poskytnutí dat s ***** ********, ***** ***, 
*** ** ******* ********, týkající se poskytnutí části digitální technické mapy města pro účely zpracování 
diplomové práce. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/4 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Rozpočtové opatření  č.28/2018 

Rada města  

I .   schv alu je 

zvýšení běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci na veřejně prospěšné pracovníky 149.073 
Kč a zároveň zvýšení běžných výdajů o 149.073 Kč na paragrafu 3745 (středisko místního 
hospodářství) v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/5 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Rozpočtové opatření  č.30/2018  

Rada města  

I .   schv alu je 

přesun 152.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů na § 6409 (ostatní činnosti)  do rozpočtu běžných 
výdajů na § 4341 (místní charita) podle skutečně schválených dotací z Dotačního programu města na 
rok 2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/6 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Schválení  účetní  závěrky Knihovny B.Kafky za rok 2017  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

zprávu o veřejnosprávní kontrole za rok 2017 Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schv alu je 

1.  účetní závěrku k 31.12.2017 Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  převod zisku za rok 2017 ve výši 50.321,24 Kč do rezervního fondu KBK Červený Kostelec. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/7 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací  města v I.  čtvrt let í  2 018 

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za 1. čtvrtletí 2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/8 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Finanční odměny ředitelů p.o za I.  polo let í  2018  

Rada města  

I .   schv alu je 

1.  finanční odměnu ve výši ******* Kč Mgr. Jiřímu Olejákovi, řediteli p.o. Základní škola V. Hejny 
Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  finanční odměnu ve výši ********** Kč MgA. Leoši Nývltovi, řediteli Základní umělecké školy 
Červený Kostelec, Nerudova 511. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  finanční odměnu ve výši ********* Kč PhDr. Marcele Fraňkové, ředitelce Knihovny Břetislava Kafky 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/9 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Informace z jednání kontrolního výboru  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

informace z jednání kontrolního výboru ze dne  23.4.2018 a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/10 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Informace z jednání ško lské komise  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

informace z jednání školské komise ze dne 14.5.2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/11 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Smlouva o poskytnut í  dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kra je  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RRD12-0017 
s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/12 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Smlouva o pronájmu prostoru sloužícího podnikání  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o pronájmu prostoru sloužícího podnikání s firmou Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/13 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Koncepce f inančně provozní analýzy kempu Brodský ve variantách.  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

podnikatelský plán a analýzu fungování a dalšího rozvoje kempu a zázemí rybníku Brodský, který 
předložila Východočeská rozvojová s.r.o. a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:1 

I I .   doporučuje  

i nadále ponechat kemp Brodský v majetku města dle varianty 5.1. Analýzy fungování a dalšího 
rozvoje kempu Brodský, Č. Kostelec zpracované v květnu 2018 firmou Východočeská rozvojová s.r.o. 
a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:1 
 

R-2018/13/14 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Demol ice domu č.  p.  82 v ul ic i Sokolská v Červeném Kostelc i.  

Rada města  

I .   schv alu je 
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1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Demolice stavby v ul. Sokolská č.p. 82, Červený 
Kostelec" od firmy Demolice staveb – recyklace odpadů s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, Zelené 
předměstí, 530 02 Pardubice. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo "Demolice domu č. p. 82, v ul. Sokolská, k.ú. Červený Kostelec" s firmou 
Demolice staveb – recyklace odpadů s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, Zelené předměstí, 530 02 
Pardubice 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pov ěřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Smlouvy o dílo  "Demolice domu č. p. 82, v ul. 
Sokolská, k.ú. Červený Kostelec“ s firmou Demolice staveb – recyklace odpadů s.r.o., Masarykovo 
náměstí 1484, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/15 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Oprava vstupního schodiště na č.p.  29 v ul ic i  Sokolská,   Červený  Kostelec  

Rada města  

I .   schv alu je 

opravu žulového vstupního schodiště do železářství  č.p. 29 v ulici Sokolská,  Červený Kostelec dle 
nabídky Martin Holanec - PM kámen, Slavětín nad Metují 38, 549 01 Nové Město nad Metují. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/16 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Rozpočtové opatření  č.29/2018  

Rada města  

I .   schv alu je 

zvýšení rozpočtu neinvestičních výdajů na opravu čp. 29 na paragrafu 3613 o 121 tisíc Kč potřebných 
na opravu žulových schodů a zároveň zvýšení rozpočtu příjmů na těchto položkách: zvýšení 
kapitálových výdajů na položce 3113 a § 2321 o 4,5 tis. Kč, daňových příjmů na položce 1335 
(poplatek za odnětí z lesní půdy) o 43,2 tis. Kč, zvýšení nedaňových příjmů na položce 2111 a 
paragrafu 6171 o 63 tis. Kč za mapky GIS , na položce 2212 a § 3769 o 5 tis. Kč z důvodu přijaté 
ekologické pokuty udělené místní firmě náchodským odborem ŽP, na položce 2310 a § 3745 o 5,3 tis. 
Kč z důvodu přijatého nerozpočtovaného příjmu za likvidaci DKP na OMH sešrotováním. 

      přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/17 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zří zení  služebnost i inženýrské sí tě a smlouva o právu 
provést  stavbu č.  9/2018  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést 
stavbu elektrické přípojky v délce asi 6 bm, na pozemku p.č. 807/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v majetku Města Červený Kostelec pro budoucí oprávněné **** * ****** ******, ******** ***, 
*** ** ****** za předběžnou finanční náhradu 1.200,- Kč bez DPH. Přesná cena bude stanovena na 
základě skutečného provedení dle Pravidel pro zřizování služebností na pozemcích ve vlastnictví 
města Červený Kostelec ze dne 26. 4. 2017, č. usnesení: R – 2017/09/7. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/18 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zří zení  služeb nost i inženýrské sí tě a Smlouva o právu 
provést  stavbu č.  10/2018  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o právu provést 
stavbu, vodovodní přípojka v délce asi 4,5 bm a kanalizační přípojka v délce asi 1,5 bm na pozemku v 
majetku Města Červený Kostelec, p.č. 821, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lhota za 
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Červeným Kostelcem, pro budoucího oprávněného ****** *******, ***** ** ** ********* ****, *** ** ******* 
******** za předběžnou finanční náhradu 1.200,- Kč bez DPH. Přesná cena bude stanovena na 
základě skutečného provedení dle Pravidel pro zřizování služebností na pozemcích ve vlastnictví 
města Červený Kostelec ze dne 26. 4. 2017, č. usnesení: R – 2017/09/7. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/19 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Informace z jednání osadního výboru Sto lín  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

informace z jednání osadního výboru Stolín, které proběhlo dne 17. 5. 2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/20 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Informace z jednání komise životního prostředí  ze dne 9.5.2018  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

informace z jednání komise životního prostředí ze dne 9.5.2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  zadat městskému architektovi návrh řešení úpravy Tyršova náměstí dle doporučení komise 
životního prostředí. 

Termín: 18.6.2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 
2.1.  upravit Tyršovo náměstí dle návrhu městského architekta. 

Termín: 30.9.2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  Vedoucímu majetkového odboru 
3.1.  projednat s městským architektem úpravu návrhu výsadby stromů na parkovišti u Penny 

marketu. 
Termín: 18.6.2018 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/21 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Parkoviště -  hrad Vízmburk I I I.  

Rada města  

I .   doporučuje  

znění Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko v české a polské verzi týkající se spolupráce na projektu "Po stopách společné 
středověké historie", jehož součástí je navrženo pro návštěvníky zříceniny hradu Vízmburk 
vybudování parkoviště pro 20 automobilů na pozemku p.č. 665/3 a prodloužení stávající účelové 
komunikace na pozemku p.č. 879 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/22 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Směrnice GDPR  

Rada města  

I .   schv alu je 

Směrnici č. 42 "Směrnice na ochranu osobních údajů", která byla zpracována v souladu s Nařízením 
EÚ 2016/679 Generál Data Protection Regulation (GDPR) ze dne 27.dubna 2016.  

     přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/23 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Smlouva o zprostředkování přepravy seniorů -  senior taxi  
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Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření smlouvy o zprostředkování přepravy seniorů - senior taxi mezi zadavatelem, kterým je Město 
Červený Kostelec a zprosředkovatelem Jindřichem Oždianem, Havlíčkova 322, Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/24 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Žádost o podporu L inky bezpečí  z.s.  

Rada města  

I .   schv alu je 

finanční dar ve výši 1000 Kč pro Linku bezpečí z.s., Ústavní 95, Praha 8. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/25 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Rozšíření  parkování u d ivadla  

Rada města  

I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  předložit návrh parkování v ul. Divadelní v provedení štěrkový trávník. 
Termín: 30.6.2018 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/26 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Dodatek č.  2 ke smlouvě o dí lo s f irmou HS EKOMETAL s.r .o.  

Rada města  

I .   schv alu je 

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 002/T/18 se společností HS EKOMETAL s.r.o., IČ 
26214423, Praha, o ohlašování přepravy nebezpečných odpadů dle ustanovení § 40 odst. 5 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pov ěřu je  

starostu města pana Ing. Rostislava Petráka, podepsáním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 002/T/18 
se společností HS EKOMETAL s.r.o., IČ 26214423, Praha, o ohlašování přepravy nebezpečných 
odpadů dle ustanovení § 40 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/27 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Hospodaření voda 4/2018  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

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

R-2018/13/28 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Příprava zastupitelstva města  

Rada města  

I .   bere na v ědomí  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 21.6.2018. 
       přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

 

R-2018/13/29 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Konkursní  ř í zení  na pracovní místo ředitelky ZŠ Lhota  
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Rada města  

I .   bere na v ědomí  

zápis a doporučení konkursní komise z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky 
Základní školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod, ze dne 25.5.2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enuje 

paní Bc. Renatu Jakubíkovou na pracovní místo ředitelky Základní školy Červený Kostelec, Lhota, 
Bratří Čapků 138, okres Náchod, s účinností od 1.8.2018. 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 
 

R-2018/13/30 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Bezplatný pronájem sokolovny  

Rada města  

I .   schv alu je 

bezplatný pronájem pro Základní uměleckou školu, Nerudova 511, Červený Kostelec k uspořádání 
"„Zahradní slavnosti" v sokolovně dne 9.6.2018 v případě nepříznivého počasí. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/31 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

Stanovisko obce k pro jektu "soc iálního bydlení"  

Rada města  

I .   nesouhlasí  

s realizací projektu "Sociálního bydlení", spolku Černí koně, z.s., IČO 22724389, Cyrilovská 48, 250 
90 Nové Jírny, na adrese Sokolská 104, Sokolská 216 a Náchodská 839, 549 41 Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/13/32 - 13. Rada města Červený Kostelec 30.5.2018 

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. 
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