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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 18. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 13.8.2018   

 
 

R-2018/18/1 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Rekonstrukce u l.  Letná  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2017 mezi Městem Červený Kostelec a 
společností VDI PROJEKT s.r.o. (IČ: 288 60 080), Petrohradská 216/3, 101 00 Praha, z důvodu 
prodloužení termínu předání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí z původního termínu 
„do 31.8.2018“  na nový termín „do 30.11.2018“ týkající se akce „Rekonstrukce ul. Letná, Červený 
Kostelec“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2017 
se společností VDI PROJEKT s.r.o. (IČ: 288 60 080), Petrohradská 216/3, 101 00 Praha, týkající se 
akce „Rekonstrukce ul. Letná, Červený Kostelec“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/2 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Územní studie p lochy H -BI-02 v k .ú.  Horní  Koste lec –  označení US07  

Rada města  

I .   schva lu je  

pořízení územní studie US07 pro plochu v platném územním plánu označené H-BI-02 a to podle 
společné žádosti pánů Martina a Tomáše Dusbaby ze dne 21.6.2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/3 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Žádost MKS o mimořádný příspěvek na Svatovác lavské s lavnost i  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec mimořádný příspěvek ve výši 70.000,- Kč na 
uspořádání Svatováclavských slavností konaných dne 28.9.2018 v přírodním areálu u Divadla 
J.K.Tyla. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/4 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Novostavba zázemí volejbalového areálu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 04/18-P ze dne 12.3.2018 na realizaci stavby „Novostavba 
zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec“ mezi Městem Červený Kostelec a zhotovitelem stavby 
společností Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod (IČ: 252 75 062). Dodatek se 
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týká víceprací a méněprací vzniklých v průběhu stavby a na základě požadavků ze strany objednatele 
v celkové výši 471.725,28 Kč vč. DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 04/18-P ze dne 
12.3.2018 na realizaci stavby „Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec“ se 
zhotovitelem stavby společností Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod (IČ: 252 
75 062). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/5 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Rozpočtové opatření  č .45/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 3613 majetkový odbor - nebytové hospodářství o 54.800 Kč na 
zlepšení vzhledu výlepových ploch a krytí těchto výdajů příjmem za prodej nepotřebného vozidla SDH 
obci Slatina n/Ú (5.4. přijato 210 tis. Kč) - a to částí ve výši 54.800 Kč. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/6 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Rozpočtové opatření  č .46/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů o přijatou neinvestiční průtokovou dotaci 250 tisíc Kč pro MKS účelově 
určenou na výdaje spojené s pořádáním Mezinárodního folklorního festivalu v srpnu 2018 a zároveň 
zvýšení výdajů rozpočtu města na provozní příspěvek MKS o 250 tis. Kč na paragrafu 3392 z důvodu 
přeposlání dotace Městskému kulturnímu středisku. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/7 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Rozpočtové opatření  č .47/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

snížení rozpočtu příjmů na příjmové položce (1122) o 1.181.170 Kč a snížení rozpočtu výdajů na 
paragrafu 6399 (položce 5365) o 1.181.170 Kč, z důvodu nižší daňové povinnosti (DPPO) města a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/8 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Rozpočtové opatření  č .48/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení příjmů na položce 4122 o 70 tis. Kč - přijatý  finanční dar od Královéhradeckého kraje za 
umístění v soutěži "Čistá obec 2017" a zvýšení výdajů o 70 tis. Kč z důvodu využití daru na úhradu 
nákladů v oblasti ochrany životního prostředí. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/9 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Rozpočtové opatření  č .49/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  
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zvýšení rozpočtu příjmů o 20 tisíc Kč z důvodu přijetí průtokové dotace od Královéhradeckého kraje a 
zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 3113 o 20 tisíc Kč - zvýšení příspěvku ZŠ Hejny v 
souladu s účelovým určením přijaté dotace. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/10 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Rozpočtové opatření  č .50/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů na položce 4116 o přijaté dotace 65 tisíc Kč na veřejně prospěšné pracovníky 
a zároveň zvýšení běžných výdajů o 65 tisíc Kč na paragrafu 3745 (středisko místního hospodářství) 
na mzdy a odvody v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/11 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Př i je tí  daru od obce Hoř ičky pro MKS  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku přijetí daru v částce 3.000,- Kč od obce Hořičky, který je určen na 
vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/12 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Prominut í  nedobytných pohledávek.  

Rada města  

I .   schva lu je  

prominutí nedobytných pohledávek vzniklých na nájemném a službách  č. 2 až 9 a 11 a 12 dle 
předloženého seznamu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   bere  na vědom í  

prominutí nedobytných pohledávek vzniklých na nájemném a službách  č. 1 a 10 dle předloženého 
seznamu a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/13 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Smlouva o pronájmu nebytových prostor  v budově sportovní  haly  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o pronájmu prostoru sloužícího podnikání s ********** *********, ***** ** ******** 
********* ***, ******* ******** na dobu určitou v budově sportovní haly. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/14 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Výběrové ř ízení na dodávku e lektr ic ké energie pro rok 2019.  

Rada města  

I .   schva lu je  

nabídku na dodávku elektrické energie pro město Červený Kostelec a přidružené organizace pro rok 
2019 od společnosti ČEZ Prodej, a.s. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním „Přijetí nabídky na dodávku elektřiny číslo 
1200259816“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/18/15 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Smlouva o zř ízení věcného břemene č.  6DHM180146  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o o zřízení věcného břemene č. 6DHM180146 pro Město Červený Kostelec - 
výústní objekt kanalizace o rozloze 48 m² ke stavbě „Zázemí pro Tenisové kurty Červený Kostelec“, 
na pozemku parc. č. 1111/1 v k. ú. Červený Kostelec, v majetku Povodí Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, za předpokládanou finanční náhradu 2.400,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/16 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Smlouva o výpůjčce  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce s ***** ******* **********, ***** ******** ***, *** ** ******* ******** * **** 
******** ************, ***** ******** ***, *** ** ******* ********, na část pozemku parc. č. 1052, ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Horní Kostelec o výměře cca 278 m² - bezplatné, dočasné 

užívání části, komunikace, za účelem pravidelné údržby, ke zlepšení přístupu k budoucí, vlastní 
nemovitosti na sousedním pozemku p.č. 547/3 v k.ú. Horní Kostelec. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2018/18/17 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Revokace usnesení č . R –  2018/15/18 ze dne 25.  06. 2018  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č. R – 2018/15/18 ze dne 25. 06. 2018, na jehož základě bylo schváleno uzavření Smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva 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:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/18 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

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 Budoucí 
oprávněné: pana ********** *****, ******* ***, *** ** **** ***** *** ******, **** ****** *****, ****** ***, *** ** 
******* ********, **** ******** *********, ****** ***, *** ** ******* ******** * **** ***** ********, ********** ***, *** 
** ******* ******** * ********** *** ****** *******, ** ****** ***, *** ** ******* ******** - přeložka tlakové 
kanalizační přípojky v délce asi 14 m, na pozemcích v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 
1198/2 a parc. č. 1193/1, v k. ú. Červený Kostelec, za předpokládanou finanční náhradu 2.800,- Kč + 
DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/19 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

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 
Budoucího oprávněného: 4MM Trade s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 0344 0893, 
zastoupené p. Michalem Zonou, jednatelem - vodovodní přípojka v délce asi 7,75 m, kanalizační 
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přípojka v délce asi 4,5 m, plynová přípojka v délce asi 9,35 m a silniční sjezd o rozloze asi 1,5 m², na 
pozemku v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 709/6, v k. ú. Červený Kostelec, za 
předpokládanou finanční náhradu 4.620,- Kč + DPH. Přípojky a silniční sjezd budou zřízeny pro 
budoucí novostavbu rodinného domu na pozemcích žadatele p.č. 907/23 a p.č. 2102 v k.ú. Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/20 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Smlouva o f inancování  mikroprojektu s názvem P řáte lstv í bez hranic  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o financování mikroprojektu typu B č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001385 s 
názvem "Přátelství bez hranic" realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci 
Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko mezi Euroregionem Glacensis a Městem Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/21 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Hospodaření voda 6/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o hospodaření Voda s.r.o. Červený Kostelec za období  6/2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/22 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Výběrové ř ízení na dodávku p lynu pro rok 2019.  

Rada města  

I .   schva lu je  

nabídku na dodávku plynu pro město Červený Kostelec a přidružené organizace pro rok 2019 od 
společnosti Pražská plynárenská a.s. , IČ 60193492, Praha 1 – Nové Město, národní 37, PSČ 11000. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním „Dodatku č. 7 společnosti  Pražská plynárenská 
a.s. , IČ 60193492, Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 11000“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/23 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 20.9.2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/24 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Havar i jn í  p lán sběrného dvora odpadů Červený Koste lec  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

havarijní plán sběrného dvora odpadů Červený Kostelec schválený Městským úřadem Náchod, 
odborem životního prostředí, dne 29.5.2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/25 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Prodej  techniky  OMH 
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Rada města  

I .   bere  na vědom í  

vyhodnocení nejvhodnější nabídky na prodej nepotřebné techniky OMH: Traktor ZETOR 4511 RZ NA 
17-36, Traktor ZETOR 4611 RZ NA 58-79, Rypadlo KSH 45 A a Malotraktor MT8 070. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

prodej nepotřebné techniky OMH: Traktor ZETOR 4511 RZ NA 17-36, Traktor ZETOR 4611 RZ NA 
58-79, Rypadlo KSH 45 A a Malotraktor MT8 070 dle zápisů z vyhodnocení nejvhodnější nabídky. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/26 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Serv isní a mater iálová  smlouva čís lo 1/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Servisní materiálové smlouvy  číslo 1/2018 s firmou Callisto - 96, s.r.o., Škroupova 150, 537 
01 Chrudim. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/27 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Malý  sál  Divadla J.K.Tyla  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Příkazní smlouvy vč. Plné moci na zajištění organizace výběru dodavatele na veřejnou 
zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení 
§27 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na akci „Divadlo 
J.K.Tyla, Červený Kostelec – Interiér malého sálu“ mezi Městem Červený Kostelec a Centrem 
rozvoje Česká Skalice, Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice (IČ: 266 40 767). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Divadlo J.K.Tyla, Červený Kostelec – Interiér malého 
sálu“ dle přílohy vč. zveřejnění na profil zadavatele. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  znění Zadávací dokumentace vč. Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Divadlo J.K.Tyla, Červený Kostelec – Interiér 
malého sálu“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

1.  starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na 
stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Divadlo J.K.Tyla, Červený 
Kostelec“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním  Příkazní smlouvy vč. Plné moci na zajištění 
organizace výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Divadlo J.K.Tyla, Červený Kostelec – Interiér malého 
sálu“ s Centrem rozvoje Česká Skalice, Vila Čerych, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice (IČ: 266 
40 767). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   jm enu je  

komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku na 
stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Divadlo J.K.Tyla, Červený 
Kostelec – Interiér malého sálu“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/28 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Rozpočtové opatření  č .51/2018  

Rada města  
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I .   schva lu je  

zvýšení kapitálových výdajů na akci "Hřiště Lhota" (RS str. 7 ř.9) o 160 tisíc Kč a pokrytí zvýšení 
výdajů ve výši 160 tis. Kč z převedeného a dosud do rozpočtu nezapojeného zůstatku ZBÚ. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/29 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Rozpočtové opatření  č .52/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení kapitálových výdajů na akci "Kontejnery volejbal" (RS str. 7 ř.14) o 100 tisíc Kč a pokrytí 
zvýšení výdajů ve výši 100 tis. Kč z převedeného a dosud do rozpočtu nezapojeného zůstatku ZBÚ. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/30 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Rozpočtové opatření  č .53/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných výdajů na § 3392 o 70 tis. Kč z důvodu navýšení provozního příspěvku MKS na krytí 
výdajů nově zařazené kulturní akce "Svatováclavské slavnosti" a pokrytí zvýšení výdajů financováním 
(položka 8115) ve výši 70 tis. Kč z převedeného a dosud do rozpočtu nezapojeného zůstatku ZBÚ. 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/18/31 - 18. Rada města Červený Kostelec 13.8.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
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. 
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