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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 15. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 25.6.2018   

 
 

R-2018/15/1 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Kompletní  rekonstrukce v íceúčelového hř iš tě  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2018 na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce 
víceúčelového hřiště“ mezi Městem Červený Kostelec a zhotovitelem stavby společností  STAKO 
Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec. Dodatek se 
týká víceprací a méněprací vzniklých v průběhu stavby a na základě požadavků ze strany objednatele  
v celkové výši 362.389,98 Kč vč. DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2018 
na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště“ se zhotovitelem stavby společností 
STAKO Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/2 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Malý sál  Divadla J.K.Tyla  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.4 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) týkající se navýšení honoráře 
o částku za vícepráce v celkové výši 42 350,- Kč vč. DPH. Vícepráce jsou specifikovány v citované 
žádosti, ke kterým došlo změnami, úpravami projektové dokumentace a zdržením způsobeným 
schvalováním jednotlivých změn. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.4 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:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/3 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Nákup osobního automobi lu pro Městskou pol ic i i  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  výjimku ze Směrnice č.07 ze dne 2.2.2017 spočívající ve výběru dvou nabídek – Zadávání 
veřejných zakázek pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie „Nákup osobního 
automobilu pro městskou policii“. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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2.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na „Nákup osobního automobilu pro městskou 
policii“ zadané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu dle §6 a §27 zákona č.134/2016 Sb., 
zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a pořadí uchazečů: 
OlfinCar s.r.o., Královédvorská 517, 541 01 Trutnov – nabídková cena 639 890,- Kč vč. DPH 
Autocentrum BARTH a.s., Hůrka 1798, 530 12 Pardubice – nabídková cena 641 733,- Kč vč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

3.  uzavření Kupní smlouvy na „Nákup osobního automobilu pro městskou policii“ mezi Městem 
Červený Kostelec a firmou OlfinCar s.r.o., Královédvorská 517, 547 01 Trutnov (IČ: 609 13 312). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Kupní smlouvy na „Nákup osobního automobilu 
pro městskou policii“ s firmou OlfinCar s.r.o., Královédvorská 517, 541 01 Trutnov (IČ: 60913312). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/4 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Rozpočtové opatření  č .32/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení příjmů na paragrafu 2144 (ostatní příjmy) a položce 2111 o 80.000 Kč z důvodu přijetí 
finančního příspěvku od firmy Saar Gummi Czech na základě sponzorské smlouvy a zároveň zvýšení 
provozního příspěvku MKS na paragrafu 3392 o 80.000 Kč v souladu se sponzorskou smlouvou. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/5 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Rozpočtové opatření  č .33/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci na veřejně prospěšné pracovníky 136 000,- 
Kč a zároveň zvýšení běžných výdajů o 136 000,- Kč na paragrafu 3745 (středisko místního 
hospodářství) v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/6 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Rozpočtové opatření  č .34/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

 navýšení běžných výdajů na § 4359 (ostatní služby sociální péče) o 33.367 Kč na provoz nově 
zřízené služby "senior taxi" a zároveň snížení běžných výdajů na § 6402 (finanční vypořádání 
minulých let) položce 5364 vratky transferů o 33.367 Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/7 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Rozpočtové opatření  č .35/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 6171 správa o 15.222 Kč na úhradu 500 ks informační brožury 
o Č.Kostelci a snížení běžných výdajů na §6409 položce 5229 organizaci 11 (rezerva RM) o 15.222 
Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/8 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Problemat ika zaj iš tění  prázdninového provozu MŠ  

Rada města  

I .   schva lu je  
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mimořádný příspěvek na financování studentky po dobu 2 týdnů z důvodu mimořádného zájmu 
docházky dětí v měsíci červenec z rezervy rady města. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/9 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Žádost Knihovny Břet is lava Kafky Červený Koste lec o př i je t í  daru od Albi  

Rada města  

I .   schva lu je  

Knihovně Břetislava Kafky Červený Kostelec přijetí daru od firmy ALBI, a.s. Praha. Darem jsou knihy a 
vědomostní hry pro klub vědomostních her Albert-Albi a mluvící knihy pro dětské čtenáře knihovny. 
Knihy i hry budou vloženy do elektronického výpůjčního systému Clavius a půjčovány v souladu s 
knihovním řádem. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/10 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Žádost MKS o př i jet í  daru od Saar  Gummi Czech  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 6.000,- Kč od firmy 
Saar Gummi Czech s.r.o., který je určen na podporu pohádek v domku Boženy Němcové „Pohádkové 
léto v domku". 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/11 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Žádost MKS o výlepové p lochy na veřejném osvět lení  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec svěření regulace propagace kulturních akcí na 
sloupech veřejného osvětlení v Červeném Kostelci. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/12 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 276/1,  u l .  Náchodská  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ******** *********, ** ****** ***, ** ******** na byt v ul. Náchodská 
276/ 1, Č. Kostelec (1+1, přízemí), nájemní smlouva s platností od 1. 7. 2018. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/13 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 214/2,  u l .  J iráskova.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ********** *******, ********* *****, ** ******** na byt Jiráskova 214/2, 
Č. Kostelec (1+1, 2. podlaží), od 1. 7. 2018. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/14 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 412/25, u l.  Náchodská  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ***** ******, ********, ** ******** na byt v ul. Náchodská 412/25, Č. 
Kostelec (2+1, 4. podlaží), od 1. 7. 2018. 



USNESENÍ z  15.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 25.6.2018   Strana 4/8 
 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/15 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Dodatek č . 1 k  smlouvě o dí lo  ze dne 23.3.2018.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 23.3.2018 na „Opravu fasády na č.p. 29, ul. Sokolská, 
Červený Kostelec“ mezi městem Červený Kostelec a zhotovitelem firmou ProBuilld s.r.o., stavební 
společnost U Kaštánku 930, Červený Kostelec (IČ 03639851). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podepsání dodatku č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 23.3.2018 
na „Opravu fasády na č.p. 29, ul. Sokolská, Červený Kostelec“ mezi městem Červený Kostelec a 
zhotovitelem firmou ProBuilld s.r.o., stavební společnost U Kaštánku 930, Červený Kostelec (IČ 
03639851). 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/16 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Výběrové ř ízení na akci "Oprava s třechy" na budově Zák ladní školy, Olešnice 19 0, 
Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci „Oprava střechy" na budově Základní školy v Olešnici 
190, Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava střechy" na budově Základní školy v Olešnici 190, 
Červený Kostelec s firmou Stanislav Pešta, Kramolna 225, 547 01 Náchod. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/17 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Rozpočtové opatření  č .31/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných výdajů na § 3613 nebytové hospodářství o 172.260 Kč z důvodu navýšení částky na 
opravu střechy na budově ZŠ v Olešnici po výběru dodavatele a krytí tohoto navýšení zapojením 
172.260 Kč na položce 8115 (financování) ze zrušené investiční akce "Náměstí přechod". 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/18 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést stavbu 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu pro paní 
******** *********, ****** ***, *** ** ******* ******** * **** ***** ********, ********** ***, *** ** ******* ******** - 
přeložka tlakové kanalizační přípojky v délce asi 14 m, na pozemcích parc. č. 1198/2 a parc. č. 
1193/1, v k. ú. Červený Kostelec, za předpokládanou finanční náhradu 2.800,- Kč + DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/19 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu  

Rada města  

I .   schva lu je  
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Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu pro Pana 
****** *********, ***** ******** ***, *** ** ******* ******** * **** ******* ************, ***** ******** ***, *** ** 
******* ******** - vodovodní přípojka v délce asi 3,5 m a elektro přípojka nn v délce asi 26 m na 
pozemcích parc. č. 1052 a parc. č. 1055/1, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Horní 
Kostelec, za předpokládanou finanční náhradu 5.900,- Kč + DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/20 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouv a o právu 
provést s tavbu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu pro pana 
***** *******, ********* ***, *** ** ******* ******** * kanalizační přípojka v délce asi 3 m, vodovodní 
přípojka v délce asi 2 m a silniční sjezd o rozloze asi 2,5 m², na pozemku parc. č. 811, v k. ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem, za předpokládanou finanční náhradu 1.500,- Kč + DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/21 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu pro ALBI 
Česká republika a.s., IČ: 497 08 368, Thámova 289/13, 186 00 Praha 8, zastoupené statutárním 
ředitelem Mgr. Radomírem Švecem - silniční sjezd o rozloze asi 7,7 m², na pozemku parc. č. 836/1, v 
k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem, za předpokládanou finanční náhradu 1.540,- Kč + DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/22 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu pro pana 
***** ******, ******** ***, *** ** ******* ******** - vodovodní přípojka v délce asi 53 m, na pozemku parc. č. 
1075/1, v k. ú. Horní Kostelec, za předpokládanou finanční náhradu 10.600,- Kč + DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/23 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Smlouva o výpůjčce pozemku parc.  č.  1075/1  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 1075/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Horní Kostelec o výměře 7.732 m², pro „vypůjčitele“ pana ***** ******, ******** ***, *** ** ******* ******** - 
bezplatné, dočasné užívání komunikace za účelem pravidelné údržby, ke zlepšení přístupu k 
budoucímu, vlastnímu, rodinnému domu na sousedním pozemku p.č. 874/2 v k.ú. Horní Kostelec, 
vypůjčitelem, panem ****** ********  

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/24 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Smlouva na zaj iš tění č innost i  pověřence pro ochranu osobních údajů  

Rada města  

I .   schva lu je  
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uzavření Smlouvy na zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů mezi Městem Červený 
Kostelec a jeho příspěvkovými organizacemi na straně jedné a mezi Svazkem obcí Úpa na straně 
druhé. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/25 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

In formace z jednání  dopravní  komise 28.5.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání dopravní komise ze dne 28.5.2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

1.  opětovně vyzvat osadní výbor, aby dodal souhlas občanů bydlících v blízkosti instalace 2 ks 
retardérů u hasičárny Stolín. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  projednat s vlastníky pozemků prořezání ořechů a posečení vysoké trávy při výjezdu ze Stolína od 
Mstětína na komunikaci III/3036 . 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

3.  zábradlí u Industrial parku na křižovatce silnic I/14 a III/3036  ponechat a provést nový nátěr 
červenobílý. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I I .   neschva lu je  

osazení retardéru na MK 16c v Olešnici od Vlčků k III/3036 u RD pana Diviše. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

IV .   pověřu je  

MP kontrolou stání vozidel na komunikaci od „Sponkárny“ k „Výpočetce“ ve Stolíně. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/26 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Prodej konte jnerů  

Rada města  

I .   schva lu je  

prodej 5 ks řetězových kontejnerů  firmě Technické služby Náchod za cenu 7260,-  Kč včetně DPH za 
kus. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/27 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Žádost Stac ionáře Cesta o dotac i  z rozpočtu obce na dopravu k l ient ů  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar ve výši 3000 Kč Stacionáři Cesta, Vítkova 3, 547 01 Náchod na dopravu 
hendikepovaných klientů z rezervy rady města. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/28 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Smlouva č .  493180607 -  MONITOR GDPR 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy číslo 493180607 o dodávce MONITOR GDPR k programovému vybavení E-
CODEXIS a jeho aktualizace s firmou ATLAS consulting spol. s.r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/29 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Licenční  smlouva CENT  
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Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Licenční smlouvy k užívání certifikovaného elektronického nástroje k administraci veřejných 
zakázek CENT s firmou Osigeno veřejné zakázky a dotace s.r.o., Vikýřovice, Petrovská 594, 788 13. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/30 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Smlouva o výpůjčce -  webkamera Bohdašín  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce "Výpůjčka webkamery a meteostanice" umístěné na vodojemu Bohdašín 
mezi Městem Červený Kostelec a Brankou o. p. s., Němcové 2020, 547 01 Náchod. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/31 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Hospodaření voda 5/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

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

R-2018/15/32 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

In formace z jednání  komise pro kulturu a spolkovou č innost  ze dne 20.6.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci  z jednání komise pro kulturu a spolkovou činnost za dne 20.6.2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/15/33 - 15. Rada města Červený Kostelec 25.6.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  dokládat fotodokumentaci k investičním akcím. 
Termín: průběžně 

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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