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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 14. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 11.6.2018   

 
 

R-2018/14/1 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

In formace o průběhu příprav a real izací  invest ičních akcí  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/2 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Malý sál  Divadla J.  K. Tyla  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  provedení výběrového řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
stavební práce dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění, s předpokládanou částkou 7 661 973 Kč vč. DPH na zhotovitele stavby „Interiér malého sálu 
Divadla J.K.Tyla“ v měsíci srpen – září 2018 s realizací stavby od měsíce duben – červenec 2019 
a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  zařazení investiční akce „Interiér malého sálu Divadla J. K. Tyla“ do návrhu rozpočtu města na rok 
2019 k realizaci a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/3 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

MŠ Náchodská -  Oznámení o podání  žádost i  o  podporu v  rámci  Šablony I I .  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

oznámení ředitelky Mateřské školy Červený Kostelec, Náchodská 270, o podání žádosti o podporu v 
rámci výzvy č. 63 - Šablony II. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/4 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Žádost i  MKS o př i jet í  daru od Saar Gummi Czech s .r .o.  a  So rges 

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru od firmy Saar Gummi 
Czech s.r.o. v částce 6.000,- Kč, který je určen na podporu pohádek pro děti v domku B.Němcové. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru od firmy Sorges s.r.o. v 
částce 4.000,- Kč, který je určen na náklady spojené s pořádáním Pohádkového léta v domku 
Boženy Němcové. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/14/5 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

In formace z jednání  kontrolního výboru ze dne 23.5.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání kontrolního výboru ze dne 23.5.2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/6 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a Smlouva o právu 
provést s tavbu č . 11/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o právu provést 
stavbu, vodovodní přípojka v délce asi 41,5 bm na pozemku v majetku Města Červený Kostelec, p.č. 
870/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, pro budoucího 
oprávněného ****** *******, ****** ***** ***, *** ** ******* ******** za předběžnou finanční náhradu 8.300,- 
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-2018/14/7 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 12/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu o právu provést 
stavbu, vodovodní přípojka v délce asi 54,5 bm na pozemku v majetku Města Červený Kostelec, p.č. 
870/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, pro budoucí 
oprávněné: ***** * ***** *******, ** ****** ***, *** ** ******* ******** za předběžnou finanční náhradu 
10.900,- 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-2018/14/8 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

In formace z komise výstavby a rozvoje města ze dne 23.5.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání komise výstavby a rozvoje města ze dne 23.5.2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/9 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

In formace z jednání  majetkové komise dne 28.5.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání majetkové komise ze dne 28. 05. 2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/10 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Prodej pozemku p.č 1262 v k .ú. Sto l ín  

Rada města  
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I .   nedoporuču je  

prodej pozemku z majetku města -  p.č. 1262 (ostatní plocha) o výměře 222 m² v k.ú. Stolín pro pana 
**** *****, ******* ****, *** ** ******* ********, za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč/m

2
, současně 

upozorňuje na územní plán – využití plochy: plochy zeleně přírodního charakteru, a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/11 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Prodej část i  pozemku p.č  889/87 v  k.ú.  Červený Kostelec  

Rada města  

I .   doporuču je  

prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 889/87 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 50 
m² v k.ú. Červený Kostelec, dle geometrického plánu č. 1803-203/2017, vypracovaného Ing. 
Vítězslavem Daňkem, Geodézie Topos a.s., pro paní ***** ********, ******** *********** ****, *** ** ******* 
********, cena za pozemek je stanovena smlouvou budoucí ze dne 22. 5. 2000, a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/12 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Prodej  pozemku z majetku města p.č.  254/1 v k.ú.  Olešnice u Červeného Koste lce  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku z majetku města p.č. 254/1 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce (ostatní plocha, 
neplodná půda), o výměře 178 m², pro paní ****** **********, ******** ***, *** ** ******* ********, z důvodu 
zachování přístupu k vodnímu toku Olešnice a obecní studně, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/13 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Prodej  pozemku z majetku města p.č.  74 v  k .ú. Horní Koste lec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku z majetku města p.č. 74 v k.ú. Horní Kostelec (ostatní plocha, ostatní komunikace), o 
výměře 561 m², pro ******** * ***** ********, ***** ******** **, *** ** ******* ******** z důvodu, že v době 
přívalových dešťů pozemkem protéká velké množství vody z výše položených pozemků směrem od 
Končin. Při zastavění daného pozemku hrozí, že při vydatných přívalových deštích všechen navezený 
materiál skončí v Červeném potoce a dojde k jeho zanesení – zvýšení úrovně zátopové hladiny pro 
sousední objekty u potoka, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/14 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Prodej část i  pozemku p.č  182/4 v  k.ú. Horní  Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 182/4 (trvalý travní porost) o výměře  cca 81,5 m² v k.ú. 
Horní Kostelec, pro ***** *****, ******** **, ******* ******** * ***** ********, **** ******** ***, ******* ********. 
Pozemek bude sloužit jako příjezdová komunikace pro budoucí nemovitosti na sousedním pozemku  
p.č. 177 v k.ú. Horní Kostelec. Pozemek za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč/m², a předkládá 
ZM k projednání. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:1 
 

R-2018/14/15 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Koupě část i  pozemku do majetku města p.č.  593/2 v k .ú. Lhota za Červeným Koste lcem  

Rada města  

I .   doporuču je  
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koupi části pozemku do majetku města p.č. 593/2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem (ostatní 
plocha, manipulační plocha), o výměře cca 37 m², od firmy LIBERECKÁ OBALOVNA, s.r.o. – Liberec, 
Hrádecká 247, 460 01 Liberec 33 – Machnín, IČ: 622 45 589, za účelem realizace výstavby „Chodníku 
obalovna – Devět křížů“, za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč/m

2
, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/16 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Revokace usnesení č . Z -2018/01/5 ze dne 15. 2.  2018  

Rada města  

I .   doporuču je  

revokaci usnesení č. Z-2018/01/5 ze dne 15. 2. 2018, směnu částí pozemků s doplatkem z majetku 
města - p.č. 147 (ostatní plocha) o výměře cca 26 m², za část pozemku p.č. 141/1 (ostatní plocha) o 
výměře cca 32 m² a p.č. 143 o výměře cca 3,80 m² ve vlastnictví paní ****** ********, ** ****** ***, *** ** 
******* ********, které bude uhrazen zbytek ze směňovaného pozemku za cenu v čase a místě 
obvyklou 300,- Kč/m² a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/17 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Směna část í  pozemků p.č . 147 a 1355/9,  za část  pozemků p.č.  141/1 a p.č.  143 v k .ú. 
Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

směnu částí pozemků z majetku města - p.č. 147 (ostatní plocha) o výměře cca 26 m² a p.č. 1355/9 
(ostatní plocha) o výměře cca 6,50 m²,  za část pozemku p.č. 141/1 (ostatní plocha) o výměře cca 32 
m² a p.č. 143 o výměře cca 3,80 m² ve vlastnictví paní ****** ********, ** ****** ***, *** ** ******* ******** 
a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/18 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Směna část í  pozemků p.č . 798/1 za p.č . 1171/2 v  k.ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

směnu části pozemku z majetku Města Červený Kostelec – p.č. 1171/2 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře cca 50 m², za část pozemku p.č. 798/1 (lesní pozemek) o výměře cca 50 m² v 
majetku **** * ***** ***********, ***** * ****** ***, *** ** ***** *******, z důvodu narovnání hranic mezi 
pozemky p.č. 1171/2  a p.č. 798/1, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/19 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Žádost o posunut í  termínu předání  dí la  "Oprava fasády na č.p. 29, u l.  Sokolská, 
Červený Koste lec"  

Rada města  

I .   schva lu je  

posunutí termínu předání díla "Oprava fasády na č.p. 29, ul. Sokolská, Červený Kostelec" do 
26.9.2018. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/20 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Revokace usnesení č . R -2018/11/13 ze dne 2. 5.  2018  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č. R-2018/11/13 ze dne 2. 5. 2018, Smlouva 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 
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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 m²/20 bm, za finanční náhradu 2.000,- Kč bez DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/21 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcného břemene a dohodou o umístění  stavby  

Rada města  

I .   schva lu 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 13,5 m

2
/27 bm, za finanční 

náhradu 5.400,- Kč bez DPH. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/22 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Smlouva o umístění komunikačního zař ízení  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

uzavření Smlouvy o umístění komunikačního zařízení, mezi Poskytovatelem – Ing. Petrem 
Kadaníkem, Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší a majitelem pozemkových parcel p.č. 909/1 
a 910/7 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem – Industrial Park CK s.r.o., Lhota za Červeným 
Kostelcem 427, 549 41 Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   souh las í  

s umístěním optického kabelu pod povrchem nově vybudované cyklostezky na pozemcích p.č. 909/1 
a p.č. 910/7 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, za podmínek uvedených ve Smlouvě o umístění 
komunikačního zařízení. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/23 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Žádost o převzet í  pov innost i  úhrady  

Rada města  

I .   schva lu je  

přenesení platební povinnosti za zřízení věcného břemene a za vklad tohoto práva do katastru 
nemovitostí ze Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký 
kraj – pobočka Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod, zastoupeného Ing. Lázňovský Petr, CSc. 
Ředitelem KPÚ pro KH kraj, IČ: 01312774, na Město Červený Kostelec, jako stranu oprávněnou, za 
stavbu „Olešnice u Červeného Kostelec Poldr 1“. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/24 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Revokace usnesení č . R -2017/24/15 ze dne 13.12.2017 a vzor  Smlouvy o nájmu bytu 
na dobu urč itou  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č. R-2017/24/15 ze dne 13.12.2017 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  
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vzor Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou dle přílohy. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/25 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Revokace usnesení č . R -2017/24/16 ze dne 13.12.2017 a vzor  Nájemní smlouvy o 
nájmu bytu v  domě zv láštního určení  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č. R-2017/24/16 ze dne 13.12.2017 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

vzor Nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě zvláštního určení dle přílohy. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/26 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Revokace usnesení č . R -2017/24/17 ze dne 13.12.2017 a vzor  Smlouvy o nájmu bytu 
na dobu urč itou  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č. R-2017/24/17 ze dne 13.12.2017 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

vzor Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou dle předlohy. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/27 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Pronájem sokolovny pro uspořádání tanečních kurzů v  roce 2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny Městskému kulturnímu středisku, Žižkova 365, Červený Kostelec pro uspořádání 
tanečních kurzů v roce 2018 dle přílohy. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/28 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Žádost i  o dotac i z dotačního programu města Č.  Koste lec pro rok 2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  žádost pro TJ Červený Kostelec, Palackého 1234, oddíl kopané o dotaci na akci "Soustředění 
hráčů st.a ml. dorostu" pro rok 2018 ve výši 3000,-Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  žádost pro ***** *****, ********* ****, ******* ******** o dotaci na akci "Veteráni na Broďáku" pro rok 
2018 ve výši 5000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

3.  žádost pro Nakladatelství Petrklíč s.r.o., Na Pěšinách 75/60, Praha 8 o dotaci na akci "Martin 
Růžek 100 let" pro rok 2018 ve výši 20 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

4.  žádost pro ROMA Červený Kostelec, Náchodská 412 o dotaci na akci "Fotbalový turnaj v mini 
kopané" pro rok 2018 ve výši 2500,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

5.  žádost pro ROMA Červený Kostelec, Náchodská 412 "Romský festival" pro rok 2018 ve výši 3000,- 
Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

6.  žádost pro DPS Červánek a Jitřenka, Nerudova 511, Červený Kostelec o dotaci na akci "Výměnný 
pobyt s pěveckým sborem Vanov n. Toplou" pro rok 2018 ve výši 7000,- Kč. 
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přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

7.  žádost pro DPS Červánek a Jitřenka, Nerudova 511, Červený Kostelec o dotaci na akci 
"Soustředění pěveckého sboru Červánek Itálie" pro rok 2018 ve výši 30 000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

8.  žádost pro ***** ****, ******** *, ******* ******** o dotaci na akci "Mistrovství světa v benschpressu" 
pro rok 2018 ve výši 4700,-Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

9.  žádost pro ***** ****, ******** *, ******* ******** na akci "Mezinárodní mistrovství ČR v benschpressu" 
pro rok 2018 ve výši 800,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

10. žádost pro ***** ****, ******** *, ******* ******** o dotaci na akci "Mistrovství Evropy v benschpressu" 
pro rok 2018 ve výši 4500,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

11. žádost pro TJ Červený Kostelec, z.s., Palackého 1234, o dotaci na akci "Tenisové soustředění 
Babytenis - ml. žáci" pro rok 2018 ve výši 4000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

12. žádost pro Volejbal Červený Kostelec, z.s., Větrník 88 o dotaci na akci "Děti na startu v srpnu" pro 
rok 2018 ve výši 3500,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

13. žádost pro Volejbal Červený Kostelec, z. s., Větrník 88 o dotaci na akci "Příměstské volejbalové 
kempy 2018" pro rok 2018 ve výši 7000,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

14. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Soustředění hráčů staršího a 
mladšího dorostu"  pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 53/2018 s TJ Červený 
Kostelec, z.s., Palackého 1234, Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

15. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Veteráni na Broďáku"  pro rok 2018 
z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 54/2018 s ****** *******, ********* ****, ******* ********* 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

16. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Martin Růžek 100 let"  pro rok 2018 
z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 55/2018 s Nakladatelstvím Petrklíč, Na Pěšinách 75/60 
Praha 8. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

17. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Fotbalový Turnaj v mini kopané"  pro 
rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 56/2018 s ROMA Červený Kostelec, 
Náchodská 412, Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

18. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Romský festival"  pro rok 2018 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 57/2018 s ROMA Červený Kostelec, Náchodská 412, 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

19. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Výměnný pobyt s pěveckým sborem 
Vranov n. Toplou"  pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 58/2018 s DPS 
Červánek a Jitřenka, Nerudova 511, Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

20. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Soustředění pěveckého sboru 
Červánek Itálie"  pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 59/2018 s DPS Červánek 
a Jitřenka, Nerudova 511, Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

21. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Mistrovství světa v benschpressu"  
pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 60/2018 s ***** ******, ******** *, ******* 
********* 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

22. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Mezinárodní mistrovství ČR v 
benschpressu"  pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 61/2018 s ***** ******, 
******** *, ******* ********* 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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23. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Mistrovství Evropy v benschpressu"  
pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 62/2018 s ***** ******, ******** *, ******* 
********* 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

24. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Tenisové soustředění Babytenis - 
ml. žáci"  pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 63/2018 s TJ Červený Kostelec, 
z.s., Palackého 1234, Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

25. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Děti na startu v srpnu"  pro rok 2018 
z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 64/2018 s Volejbal Červený Kostelec, z. s., Větrník 88, 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

26. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci "Příměstské volejbalové kempy 2018"  
pro rok 2018 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 65/2018 s Volejbal Červený Kostelec, z. s., 
Větrník 88, Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/29 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Kontrola p lnění úkolu z jednání  RM  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

kontrolu plnění úkolu z jednání RM 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/30 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Prodej zastara lé techniky OMH  

Rada města  

I .   schva lu je  

prodej zastaralé techniky obálkovou metodou a prodej hmotného majetku zájemci s nejvyšší 
předloženou nabídkou:  

Rypadlo KSH 45 A - minimální cena 35.000,- Kč 

ZETOR 4511 RZ NA 17-36 - minimální cena 42.000,- Kč 

ZETOR 4611 RZ NA 58-79 - minimální cena 36.000,- Kč 

Malotraktor MT8 070 - minimální cena 25.000,- Kč 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  zveřejnit inzerát prodeje na webu města a v regionálních novinách. 
Termín: 30.6.2018 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/31 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Darovací  smlouva -  Královéhradecký kra j -  Čistá obec 2017  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření darovací smlouvy s Královéhradeckým krajem o poskytnutí finančního daru 70.000,- Kč jako 
odměny v soutěži "Čistá obec 2017" s tím, že finanční dar bude využit na úhradu nákladů v oblasti 
ochrany životního prostředí. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním darovací smlouvy s Královéhradeckým krajem o 
poskytnutí finančního daru 70.000,- Kč jako odměny v soutěži "Čistá obec 2017" s tím, že finanční dar 
bude využit na úhradu nákladů v oblasti ochrany životního prostředí. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/14/32 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

In formace z jednání  soc iá lní  komise dne 16.5.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sociální komise ze dne 16.5.2018. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/33 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/18 v DPS U Jakuba  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/18 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, 1. patro) s paní ***** ********, ******** ***, ******* ********* 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/34 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Žádost o dopravu mater iá lu na skautské tábory  

Rada města  

I .   schva lu je  

dopravu materiálu na skautské tábory ve Velkých Petrovicích pro Junák-český skaut, z.s., nám. 
T.G.Masaryka 93, Č. Kostelec. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/35 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

In formace z jednání  komise architektury , urbanismu a rozvoje  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise architektury, urbanismu a rozvoje ze dne 31.5.2018. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/36 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Žádost o bezplatný pronájem has ičské zbrojn ice ve Sto líně  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost ZŠ V. Hejny Červený Kostelec o bezplatný pronájem hasičské zbrojnice ve Stolíně pro žáky 4. 
třídy z 21.6.2018 do 22.6.2018. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/37 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Žádost o pronájem městského prostoru  

Rada města  

I .   schva lu je  

bezplatný pronájem prostoru parku dne 14.6.2018 mezi autobusovým nádražím a radnicí pro Mgr. 
Sylvu Mudrochovou za účelem konání akce "Děti na startu - Kostelec se hýbe 2018". 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/38 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Vypořádání  projektu publ ikace Červený Koste lec  

Rada města  

I .   zam í tá  

navýšení ceny za publikaci Červený Kostelec oproti původní kalkulaci. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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I I .   t r vá  

na uhrazení penále z prodlení dodávky publikace Červený Kostelec dle schválené smlouvy. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/39 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Centrum města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

přípravu zadání soutěže o návrh „ideové architektonické soutěže“ pod názvem „Centrum města 
Červený Kostelec“ dle přiloženého rozsahu území a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/14/40 - 14. Rada města Červený Kostelec 11.6.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:4 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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