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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 19. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 29.8.2018   

 
 

R-2018/19/1 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Rekonstrukce s i ln ic  I I I /5672 -  inž.  sí tě a chodníky  

Rada města  

I .   neschva lu je  

uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Červený Kostelec a Královéhradeckým krajem se sídlem 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (IČ: 708 89 546), jehož zástupcem pro organizaci 
veřejné zakázky je ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 
Hradec Králové – Plačice (IČ: 275 02 988). Smlouva se týká zabezpečení společného postupu 
směřujícího k zadání veřejné zakázky na stavební práce „III/5672 Horní Kostelec“, ve které je 
obsažena akce Města s názvem „Rekonstrukce silnice III/5672 – inženýrské sítě a chodníky, Červený 
Kostelec“. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Ing. Rostislavovi Petrákovi, starostovi 

1.1.  jednat s Královéhradeckým krajem o možnosti financování dešťové kanalizace v ulici 
Jiráskova. 

Termín: 10.9.2018 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/2 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Rozpočtové opatření  č .54/2018  

Rada města  

I .   nař i zu je  

ZŠ Lhota odvod 40 000,- Kč z jejího fondu investic do rozpočtu města Červený Kostelec. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů na paragrafu 3113 položce 2122 o 40 tisíc Kč (přijatý odvod z F investic ZŠ 
Lhota) a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 3113 o 40 tisíc Kč z důvodu zvýšení 
provozního příspěvku ZŠ Lhota. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/3 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Rozpočtové opatření  č .55/2018  

Rada města  

I .   nař i zu je  

MŠ Větrník odvod 52 000,- Kč z jejího fondu investic do rozpočtu města Červený Kostelec. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů na paragrafu 3111 položce 2122 o 52 tisíc Kč (přijatý odvod z F investic MŠ 
Větrník) a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 3111 o 52 tisíc Kč z důvodu zvýšení 
provozního příspěvku MŠ Větrník. 
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přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/4 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Žádost MKS o př i jet í  daru od p. Birkeho  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku přijetí finančního daru od starosty Náchoda a poslance Parlamentu 
ČR pana Birkeho v částce 10.000,- Kč, který je určen na realizaci Mezinárodního folklórního festivalu. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/5 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací  města v I I .  č tvr t let í  2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za II. čtvrtletí 2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/6 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Souhlas zř izovate le s darem v rámci  pro jektu OBĚDY PRO DĚTI  

Rada města  

I .   schva lu je  

Základní škole V.Hejny Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod, přijetí účelově určeného 
finančního daru v celkové výši 41.193,- Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 
Praha 4, 140 00 v rámci projektu obědy pro děti. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/7 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Žádost oblastní char ity v Červeném Koste lc i  o  využi t í  WC  

Rada města  

I .   schva lu je  

využití WC v prostorách kina Luník na 5. ročník „Běhu pro hospic“ 22. září 2018. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/8 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

In formace z jednání  bytové komise dne 6.8.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání bytové komise ze dne 6. 8. 2018. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/9 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 574/ 8, Letná  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy se slečnou ****** **********, ***** ***** **, ** ********, na byt v ul. Letná 574/ 
8, Č. Kostelec (1+KK, 2. podlaží). 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/10 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 276/7,  Náchodská  

Rada města  

I .   schva lu je  
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uzavření nájemní smlouvy s paní ****** *******, ***** ***** * *********** na byt v ul. Náchodská 276/7, Č. 
Kostelec (3+KK, 4. podlaží). 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/11 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na by t čp. 412/ 22,  u l .  Náchodská  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy se slečnou ******* ***********, ***** ****** **, ****** na byt v ul. Náchodská 
412/ 22, Č. Kostelec (1+1, 4. podlaží). 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/12 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Revokace usnesení č . R -2018/11/20 ze dne 2. 5.  2018 Uzavření  nájemní smlouvy na 
byt  čp. 1014/41,  Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č. R-2018/11/20 ze dne 2. 5. 2018. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/13 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1014/41,  Gen. Kratochví la  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ********* *******, ***** ******* ***, ** ******** na byt v ul. Gen. 
Kratochvíla 1014/41, Č. Kostelec (1+1, 1. podlaží). 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/14 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Žádost TJ Červený Koste lec o přenechání v íceúčelového hř iště házené oddí lu národní  
házené Náchod  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost TJ Červený Kostelec o přenechání víceúčelového hřiště házené oddílu národní házené 
Náchod k sehrání tří mistrovských utkání druhé ligy za předpokladu předání díla do 22.9.2018. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/15 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

In formace z jednání  soc iá lní  komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sociální komise ze dne 13.8.2018. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/16 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Revokace usnesení a uzavření  nájemní smlouvy na byt  296/16 v  DPS U Jakuba.  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení R-2018/08/19 ze dne 11.4.2018. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/16 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, 1. patro, budova C) s panem ******* ********, ******** *** 
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přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/17 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt 296/6 v  DPS U Jakuba  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/6 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, 2. patro, budova A) s paní ******* *********, ***** ********* **** 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/18 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Hospodaření voda 7/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření VODA Č. Kostelec s.r.o. za období červenec 2018. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/19 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Obecně závazná vyhláška č . 2/2018  

Rada města  

I .   doporuču je  

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, o poplatku za 
komunální odpad, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 7/2013 a č. 3/2015, a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/20 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

Žádost Pol ic ie ČR o pronájmem nebytového prostoru v u l.  Komenského č.p.  26.  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájmem nebytového prostoru v ul. Komenského č.p. 26, Červený Kostelec Policii ČR. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/19/21 - 19. Rada města Červený Kostelec 29.8.2018 

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 
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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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