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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 17. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 18.7.2018   

 
 

R-2018/17/1 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Hospodaření města za  1. až 6.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření města za leden až červen 2018. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/2 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Nájmy hrobových míst  a GDPR  

Rada města  

I .   schva lu je  

aktualizované znění smlouvy o nájmu hrobového místa. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/3 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Rozpočtové opatření  č .36/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun 95.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů na § 6409 (ostatní činnosti) podle skutečně schválených 
dotací z Dotačního programu města na rok 2018 do rozpočtu běžných výdajů na § 3319 (ostatní 
záležitosti kultury) ve výši 60 tisíc Kč a do rozpočtu běžných výdajů na § 3419 (sport) ve výši 35 tisíc 
Kč. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/4 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Rozpočtové opatření  č .37 /2018 

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů za podlimitní technické zhodnocení z důvodu nově instalovaného 
osvětlení autobusových zastávek (paragraf 2221 a položka 5123) o 146,95 tis. Kč a pokrytí zvýšených 
výdajů financováním ve výši  146,95 tis. Kč (položka 8115) z převedeného zůstatku finančních 
prostředků BÚ nezapojeného do rozpočtu roku 2018. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/5 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Rozpočtové opatření  č .38/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  
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zvýšení běžných příjmů  na položce 4116 o přijaté dotace 76 tisíc Kč (s podporou fondů EU) na 
veřejně prospěšné pracovníky a zároveň zvýšení běžných výdajů o 76 tisíc Kč na paragrafu 3745 
(středisko místního hospodářství) na mzdy a odvody v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/6 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Rozpočtové opatření  č .39/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4122 z důvodu přijaté dotace 10 tis. Kč a zároveň zvýšení 
rozpočtu běžných výdajů na § 5512 (SDH) na položce 5167 školení v souladu s účelovým určením 
dotace. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/7 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Rozpočtové opatření  č .40/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů na paragrafu 2212 (komunikace) o 12,8 tis. Kč  a příjmů na § 
3613 položce 2212 z důvodu přijatého penále 42,3 tisíc Kč od zpracovatele projektu na akci "malý sál 
divadla" a zároveň zvýšení běžných výdajů na § 2212 o 12,8 tis. Kč na krytí výdajů za materiál 
spotřebovaný při nerozpočtovaných opravách zábradlí u komunikace 1/14 a zvýšení rozpočtu 
kapitálových výdajů na § 3613 na org. 394 (akce "malý sál divadla"). 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/8 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Rozpočtové opatření  č .41/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení kapitálových příjmů na § 2321(kanalizace) o 17,8 tis. Kč za prodej kanaliz přípojky ve 
Mstětíně a zároveň zvýšení běžných výdajů na § 3722 o 17,8 tis. Kč - na krytí výdaje na osazení tůjí 
ve sběrném dvoře. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/9 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Rozpočtové opatření  č .42/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 3111 (MŠ) o 8 tis. Kč z důvodu navýšení provozního příspěvku 
pro MŠ Náchodská dle rozhodnutí RM č. R-2018/15/8 ze dne 25.6.2018 a jeho krytí z rezervy RM 
(snížení rozpočtu běžných výdajů o 8 tis. Kč na § 6409). 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/10 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Rozpočtové opatření  č .43/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun 150 tis. Kč rozpočtovaných na § 3613 na vodovodní přípojky pro SDH Bohdašín a Lhota (RS 
str.12 ř.74) z běžných výdajů do kapitálových, protože se jedná o zhotovení nových vodovodních 
přípojek. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/11 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Rozpočtové opatření  č .44/2018  
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Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových příjmů na § 5512 (SDH) o 51.980 Kč (za odprodej starého hasič. auta 
obci Slatina v celkové částce 210 tis. Kč) a zároveň zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na § 6171 
(správa) o 51.980 Kč na krytí výdajů na nerozpočtovaný nákup notebooku s příslušenstvím. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/12 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Smlouva o rek lamě na 64.  MFF v Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření SMLOUVY O REKLAMĚ na 64. Mezinárodním folklorním festivalu v Červeném Kostelci s 
firmou PRIMÁTOR a.s., Dobrošovská 130, 547 40 Náchod, IČO: 47468661. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/13 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Žádost MŠ Náchodská o př i jet í  daru od Saar  Gummi  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270, přijetí finančního daru v částce 12.000,- Kč od 
firmy Saar Gummi Czech s.r.o., Červený Kostelec.Dar bude použit na celoroční činnost MŠ jako 
příspěvek na zajištění akcí pro děti. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/14 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Žádost MKS o př i jet í  daru od V.  Svatoňov ic a pana T.  Zdechovského  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru od obce Velké 
Svatoňovice v částce 3.500,- Kč, který je určen na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 3.000,- Kč od 
pana Tomáše Zdechovského, poslance EU, za účelem podpory 64. Mezinárodního folklórního 
festivalu v Červeném Kostelci. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/15 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Žádost knihovny o souhlas s převzetím věcného daru  

Rada města  

I .   schva lu je  

Knihovně Břetislava Kafky Červený Kostelec přijetí věcného daru v hodnotě cca 12.000,- Kč od rodiny 
Kafkovy u příležitosti 2. výročí přejmenování knihovny Kafkovým jménem. Jedná se o model z dílny 
Bř.Kafky pro plastiku Múza a dvě zarážky na knihy s řezbou. Plastika bude umístěna v multifunkčním 
centru ve 3. poschodí knihovny a zarážky budou umístěny v oddělení pro dospělé čtenáře. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/16 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Osvět lení  jev iště Divadla J.K.Ty la  

Rada města  

I .   souh las í  

aby Městské kulturní středisko Červený Kostelec využilo nedočerpanou část ze schválené investice, 
po nákupu dvou sledovacích reflektorů pro Divadlo J.K.Tyla, na nákup dalšího potřebného osvětlení 
divadla. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/17/17 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Prav id la pro zř izování s lužebností  na pozemcích ve v las tnic tví  města Červený Kostelec 
1/2018 

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení R – 2017/09/7, ze dne 26. 4. 2017 – Pravidla pro zřizování služebností na pozemcích ve 
vlastnictví města Červený Kostelec č. 2/17. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

Pravidla pro zřizování služebností na pozemcích ve vlastnictví města Červený Kostelec č. 1/18. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/18 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Smlouva o výpůjčce pozemků p.č . 987/1,  987/2,  971/7, 971/49,  2070, 2085, 982/1, 
1122/1,  v k .ú.  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce na pozemcích p.č. 987/1, p.č. 987/2, p.č. 971/7, p.č. 971/49, p.č. 2070, 
p.č. 2085, p.č. 982/1 a p.č. 1122/1, vše v k.ú. Červený Kostelec, za účelem pořádání 64. ročníku 
Mezinárodního folklorního festivalu na dobu určitou, v termínu od 15. 8. 2018 do 19. 8. 2018, pro 
Městské kulturní středisko, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/19 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Oznámení o přechodu práv a pov inností  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

oznámení o přechodu práv a povinností - splynutí příspěvkových organizací Střední průmyslová škola, 
Hronov, Hostovského 910, IČ: 14 450 356, Střední škola Oděvní, služeb a ekonomiky, Červený 
Kostelec, 17. listopadu 1197, IČ: 00 653 705 a Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké 
Poříčí, Náchodská 285, IČ: 13 584 898, ode dne 1. 7. 2018 s tím, že veškerý majetek, práva a 
závazky splynutím zanikajících příspěvkových organizací přecházejí na splynutím vznikající 
příspěvkovou organizaci Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, se sídlem Hostovského 910, 
549 31 Hronov, IČO: 06 668 356. Od 1. 7. 2018, bude škola plátcem DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  vyzvat Krajský úřad Královéhradeckého kraje k úpravě smluv vyplývajících z přechodu práv 
a povinností. 

Termín: 30.9.2018 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/20 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

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 54 m, na pozemku parc. 
č. 881, v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem, za předpokládanou finanční náhradu 10.800,- Kč + 
DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/21 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 
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Smlouva o výpůjčce část i  pozemku parc.  č.  881  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce s panem ******** *****, *** *********, *** ** ******* ********, na část 
pozemku parc. č. 881, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem o 
výměře cca 475 m² v rozsahu cca 35 bm na každou stranu od východní hranice pozemku parc. č. 293 
ve vlastnictví vypůjčitele pana ******* ****, *** *********, *** ** ******* ******** - bezplatné, dočasné 
užívání části, komunikace, za účelem pravidelné údržby, ke zlepšení přístupu k budoucí, vlastní 
provozovně na sousedním pozemku p.č. 293 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem.  

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/22 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Smlouva o zř ízení věcného břemene č.  13/2018/2358  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 13/2018/2358 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 „Povinné“ ********* * ********* *******, ******* 
***, *** ** ******* * **** ***** *****, * ********* ****, *** ** ******* ********, spoluvlastníky pozemku p.č. 
1100/2, za finanční náhradu 3.075,- Kč vč. DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/23 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

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 paní **** 
*******, ******* ************ ***, *** ** ******* ******** - kanalizační přípojka v délce asi 5 m, na pozemku 
parc. č. 871/95 v k. ú. Červený Kostelec, za předpokládanou finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/24 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1014/44,  u l .  Generála Kratochví la.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ***** ********, ****** ***, ** ******** na byt v ul. Generála Kratochvíla 
1014/44, Č. Kostelec (1+1, 3. podlaží), nájemní smlouva od 1. 8. 2018. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/25 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1008/47,  Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy se slečnou L**** *******, ******** *********** *******, ** ******** na byt v ul. 
Generála Kratochvíla 1008/47, Č. Kostelec (1+1, 4. podlaží), nájemní smlouva od 1. 8. 2018. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/26 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Žádost Ing. Petra Kadaníka o přehodnocení dodatku č .1 ke Smlouvě o zř ízení VB  

Rada města  

I .   zam í tá  

žádost Ing. Petra Kadaníka o přehodnocení dodatku č. 1 k Smlouvě o zřízení věcného břemene ze 
dne 19. 12. 2013. 
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přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/27 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

In formace z jednání  soc iá lní  komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sociální komise konané dne 27.6.2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/28 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/19 v DPS U Jakuba.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/19 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní 1. patro) s paní ***** *********, ****** *, ******* ********* 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/29 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Nabídka na zpracování pro jektu a žádost i  o  dotaci  týkajíc í  se předcházení  vzniku 
b io logicky rozloži te lných a text i ln ích odpadů v Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výsledky ankety mezi občany města týkající se zájmu o kompostéry podle usnesení RM č. R-
2018/11/27 ze dne 2.5.2018. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

1.  uzavření smlouvy o dílo se společností ENVIPARTNER, s. r.o., IČ 28358589, Brno, která je 
součástí uvedené schválené nabídky, včetně podání žádosti  o dotaci, která bude v této věci 
podána do Operačního programu Životní prostředí. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  předloženou nabídku společnosti ENVIPARTNER, s.r.o., IČ 28358589, Brno, na Zpracování 
žádosti o dotaci na projekt předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve 
městě Červený Kostelec, ze dne 27.6.2018. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I I .   pověřu je  

pana Ing. Rostislava Petráka, starostu města Červený Kostelec, podepsáním výše uvedené smlouvy o 
dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o., IČ 28358589, Brno. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/30 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Dodatek č .  3 Smlouvy na správu a údržbu webových stránek Města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy na správu a údržbu webových stránek Města Červený Kostelec s 
firmou Digital Media Publishing s.r.o. IČ: 28973925, U Kamýku 284/11, 142 00 Praha. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/31 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Smlouva o zpracování  osobních údajů k  produktům a s lužbám s l icenčním čís lem 95333  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů k produktům a službám s licenčním číslem 95333 s 
firmou Triada, spol. s r. o., se sídlem U Svobodárny 12, Praha 9, IČO, DIČ: 43871020, CZ43871020. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/17/32 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Dotační možnost i  na invest iční akce  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o možnostech získání dotací na investiční akce. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  získat cenové nabídky od agentur na zpracování žádostí o dotaci a případnou administraci 
projektů a jejich monitoring na investiční akce uvedené v rozpočtu města dle vyhlášených 
výzev. 

 
 

Termín: 31.8.2018 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/33 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Odvolání  se z nesouhlasného stanov iska města Červený Kostelec s pro jektem "Soc iá lní 
bydlení"  

Rada města  

I .   zam í tá  

odvolání organizace Černí koně, z.s., Cyrilovská 48, 250 90 Nové Jírny z nesouhlasného stanoviska 
města Červený Kostelec s projektem "Sociálního bydlení" v ul. Sokolská čp. 216. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/34 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Zpracovate lská smlouva  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Zpracovatelské smlouvy s firmou Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o., Petrovská 594, 
Vikýřovice 788 13. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/35 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Kemp Brodský  

Rada města  

I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.   ve spolupráci s majetkovým odborem připravit investiční záměr kempu Brodský. 
Termín: 31.8.2018 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/36 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Dodatek ke smlouvě l icenční a dodatek ke smlouvě o programátorském serv isu -  mzdy 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku ke smlouvě o užívání programového vybavení A-5097 a Dodatku ke smlouvě o 
programátorském servisu a podpoře A-5098 s firmou Alfa Software s.r.o.. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/37 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Vložení  f inančních prostředků do Sberbank CZ ,  a .  s .  

Rada města  
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I .   bere  na vědom í  

vložení finančních prostředků ve výši 2 500 000,- Kč do Sberbank CZ, a. s. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/17/38 - 17. Rada města Červený Kostelec 18.7.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:5 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. 


