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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 22. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 3.10.2018   

 
 

R-2018/22/1 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Malý sál  Divadla J.K.Tyla  

Rada města  

I .   ruš í  

výběrové řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení §27 
zákona č. 136/2016 Sb.,  zadávání veřejných zakázek, v platném znění na dodavatele stavebních 
prací „Divadlo J.K.Tyla, Červený Kostelec – Interiér malého sálu“. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  vypsat nové výběrové řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení ve 
smyslu ustanovení §27 zákona č. 136/2016 Sb.,  zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění na dodavatele stavebních prací „Divadlo J.K.Tyla, Červený Kostelec – Interiér malého 
sálu“. 

Termín: 19.10.2018 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/2 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Veřejné prostranství  mezi  školami  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k 
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 18_SOBS01_4121436028 mezi Městem 
Červený Kostelec a provozovatelem distribuční soustavy, kterým je ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Smlouva se týká připojení a zajištění požadovaného příkonu pro 
pavilon, který bude realizován v rámci akce „Veřejné prostranství mezi školami“. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 
18_SOBS01_4121436028 s provozovatelem distribuční soustavy, kterým je ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/3 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Chodník Brodský (kemp -  hráz)  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o právu stavby inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 
9/40/18/0239/Ha/NK mezi Městem Červený Kostelec a Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice (IČ: 709 47 996), vykonávající vlastnická práva 
Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (IČ: 708 89 
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546). Smlouva se týká práva Města Červený Kostelec zřídit protlak délky 6 bm pro veřejné osvětlení v 
silnici III/3039 (pozemek č. 1352/1 v k.ú. Červený Kostelec) v rámci akce „Prodloužení chodníku 
Brodský (kemp – hráz)“. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o právu stavby inženýrské sítě a 
omezení užívání nemovitosti č. 9/40/18/0239/Ha/NK k akci „Prodloužení chodníku Brodský (kemp – 
hráz)“ se Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – 
Plačice (IČ: 709 47 996), vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské 
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (IČ: 708 89 546). 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/4 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .62/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů na položce 4116 o přijaté dotace 121 tis. Kč na veřejně prospěšné pracovníky 
a zároveň zvýšení běžných výdajů o 121 tis. Kč na paragrafu 3745 (středisko místního hospodářství) 
na mzdy a odvody v souladu s účelovým určením dotací. 

     přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/5 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .63/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na § 3326 (kulturní hodnoty místního významu) o 163,5 tis.Kč z 
důvodu krytí nerozpočtovaných výdajů spojených s instalací městu darovaného pomníku s názvem 
"Obětem komunismu" a zároveň zvýšení rozpočtu příjmů na položce 1381 (příjmy z daně z 
hazardních her) o 143,5 tis. Kč a snížení běžných výdajů na § 6409 (rezerva rady města) o 20 tis. Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/6 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Žádost i  o mimořádné příspěvky na pro jek t  "Dět i  na star tu"  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  žádost ZŠ a MŠ Olešnice 190, Červený Kostelec o mimořádný příspěvek ve výši 4 550,- Kč na 
podporu sportovní činnosti dětí v projektu Děti na startu vedeného spolkem TJ Sokol Červený 
Kostelec - Lhota. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  žádost MŠ Náchodská 270, Červený Kostelec o mimořádný příspěvek ve výši 9 800,- Kč na 
podporu sportovní činnosti dětí v projektu Děti na startu vedeného spolkem TJ Sokol Červený 
Kostelec - Lhota. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

3.  žádost ZŠ Červený Kostelec, Komenského 540 o mimořádný příspěvek ve výši 21 700,- Kč na 
podporu sportovní činnosti dětí v projektu Děti na startu vedeného spolkem TJ Sokol Červený 
Kostelec - Lhota. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

4.  žádost MŠ Větrník, Větrník 999, Červený Kostelec o mimořádný příspěvek ve výši 9 800,- Kč na 
podporu sportovní činnosti dětí v projektu Děti na startu vedeného spolkem TJ Sokol Červený 
Kostelec - Lhota. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

5.  žádost ZŠ Lhota, Br. Čapků 138, Červený Kostelec o mimořádný příspěvek ve výši 3 850,- Kč na 
podporu sportovní činnosti dětí v projektu Děti na startu vedeného spolkem TJ Sokol Červený 
Kostelec - Lhota. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/22/7 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .64/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 3111 o 9,8 tis.Kč z důvodu zvýšení provozního příspěvku 
MŠ Náchodská v souvislosti s projektem "Děti na startu" a jeho pokrytí z rezervy RM, tedy 
snížením běžných výdajů na § 6409. 

      přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 3113 o 4,55 tis.Kč z důvodu zvýšení provozního příspěvku 
ZŠ a MŠ Olešnice v souvislosti s projektem "Děti na startu" a jeho pokrytí z rezervy RM, tedy 
snížením běžných výdajů na § 6409. 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

3.  zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 3113 o 21,7 tis.Kč z důvodu zvýšení provozního příspěvku 
ZŠ Červený Kostelec v souvislosti s projektem "Děti na startu" a jeho pokrytí z rezervy RM, tedy 
snížením běžných výdajů na § 6409. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

4.  zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 3111 o 9,8 tis.Kč z důvodu zvýšení provozního příspěvku 
MŠ Větrník v souvislosti s projektem "Děti na startu" a jeho pokrytí z rezervy RM, tedy snížením 
běžných výdajů na § 6409. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

5.  zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 3113 o 3,85 tis.Kč z důvodu zvýšení provozního příspěvku 
ZŠ Lhota v souvislosti s projektem "Děti na startu" a jeho pokrytí z rezervy RM, tedy snížením 
běžných výdajů na § 6409. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/8 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .65/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů na § 2144 o 115 tisíc Kč z důvodu přijatých sponzorských darů 
od firmy Saar Gummi  a  společnosti Primátor a zároveň zvýšení běžných výdajů na § 3392 o 115 tisíc 
Kč z důvodu použití těchto prostředků na výdaje MKS na akci Mezinárodní folklorní festival Č. 
Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/9 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .66/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů z transferů na položce 4122 o 45.221,40 Kč z důvodu přijetí průtokové 
neinvestiční dotace KHK "Potravinová pomoc dětem v KHK II - obědy do škol" (spolufinancováno EU) 
a zároveň zvýšení běžných výdajů o 45.221,40 Kč na § 3113 z důvodu  přeposlání dotace ZŠ 
V.Hejny. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/10 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .67/2018 

Rada města  

I .   zam í tá  

zvýšení běžných výdajů na § 3612 o 150 tis. Kč z důvodu opravy oken v Náchodské ul. čp.276 a 
pokrytí zvýšení výdajů financováním (položka 8115) ve výši 150 tis. Kč z převedeného a dosud do 
rozpočtu nezapojeného zůstatku ZBÚ. 

      přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/11 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 
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Rozpočtové opatření  č .68/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 3612 o 130.000 Kč a pokrytí zvýšených výdajů zvýšením 
rozpočtu příjmů z hazardu o 130.000 Kč na položce 1381. 

      přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/12 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .69/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových příjmů na § 3745 položce 3119 o 70 tisíc Kč z důvodu likvidace starého 
traktoru Zetor jeho prodejem a zároveň zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na § 2212 o 70 tisíc Kč 
na krytí výdajů na nákup vibračního pěchu. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/13 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Žádost MKS o navýšení  provozního příspěvku  

Rada města  

I .   schva lu je  

navýšení provozního příspěvku Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec o 193 950,- Kč na 
náklady spojené s oslavami 100 let Československé republiky. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/14 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .70/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 3392 o193.950 Kč z důvodu navýšení provozního příspěvku 
MKS na krytí výdajů akce "Oslava 100 let ČR" a pokrytí zvýšených výdajů zvýšením rozpočtu příjmů z 
hazardu o 193.950 Kč na položce 1381. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/15 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Odměna ředi tele MKS za I .polo let í  2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

řediteli Městského kulturního střediska Červený Kostelec, panu Tomáši Šimkovi,  finanční odměnu za 
I.pololetí 2018 a za zdárný průběh 64.Mezinárodního folklórního festivalu ve výši ******,* Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/16 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Žádost MKS o využi t í  restaurace Grafoklub  

Rada města  

I .   souh las í ,  ab y  

Městské kulturní středisko Červený Kostelec využívalo neprovozovanou restauraci Grafoklub jako 
klubovnu a sklad materiálu pro Městskou dechovou hudbu. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/17 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Havár ie -  rehabi l i tace  

Rada města  

I .   zam í tá  



USNESENÍ z  22.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 3.10.2018   Strana 5/9 
 

žádost nájemce Falta s.r.o., Zámecká 239, Náchod o opravu dvou rehabilitačních van, která by byla 
financována městem. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/18 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 5.9.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z komise životního prostředí ze dne 5.9.2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/19 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

In formace z jednání  osadního výboru Bohdašín  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Bohdašín konané dne 6. 9. 2018 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  

vedouc ím  odborů  vyjádř i t  se  k  př ís lušným  bodům  v záp ise .  
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/20 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

In formace z jednání  osadního výboru Sto lín  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Stolín konané dne 30.8.2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  

vedouc ím  odborů  vyjádř i t  se  k  př ís lušným  bodům  v záp ise .  
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/21 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

In formace z jednání  osadního výboru Olešnice  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání osadního výboru v Olešnici konané dne 13. 9. 2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  

vedouc ím  odborů  vyjádř i t  se  k  př ís lušným  bodům  v záp ise .  
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/22 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

In formace z jednání  le topisecké komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání letopisecké komise, konané dne 12. 9. 2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/23 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

In formace z jednání  dopravní  komise 17.9.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  
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1.  informace z jednání dopravní komise konané dne 17.9.2018 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  projednat zónu v ulici Lánská po vyhodnocení dat z umístěného radaru v ulici Lánská. 
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 
retardéru u hasičárny ve Stolíně. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  osazení  DZ "Dej přednost v jízdě" na PC č. 12 v Olešnici od Sokolovny do Kouta  z obou stran a 
doplnění DZ křižovatky nad Sokolovnou s tím, že hlavní cesta bude od Sokolovny na Skalku. 

        přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

3.  vyhradit parkování v čase Po-Pá 6.00-15.00 pro zaměstnance školy a v ostatním čase bez 
omezení. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

4.  osazení přenosného radaru s měřením průjezdu a rychlosti při výjezdu z Olešnice směr Trubějov. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

5.  osazení DZ na omezení parkování před provozovnou firmy Neumann a pozemkem ve Lhotě u 
nádraží ČD "Zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou mimo zákazníky firmy Neumanna“. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

6.  změnu přednosti v jízdě v Olešnici v Koutě, kdyby byla hlavní z Kouta k ZŠ a vedlejší s DZ "Stop 
dej přednost v jízdě" od Tesmenu a od Špinky s dopravním značením "IP22 - pozor změna 
přednosti v jízdě". 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

7.  osazení zrcadla při výjezdu z chatové oblasti  u hráze Špinky směrem k Olešnici na výjezd z horní 
části směr Olešnice z důvodu nepřehlednosti na parc. č. 2609 k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce 
na vlastní náklady žadatele. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I I .   doporuču je  

zařazení 2 ks radarů do rozpočtu roku 2019. 

IV .   zam í tá  

1.  osazení zrcadla při výjezdu z chatové oblasti  u hráze Špinky směrem k Olešnici na výjezd z horní 
části směr Olešnice z důvodu nepřehlednosti, s tím že by se případně mohli podílet na nákladech. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  osazení zrcadla na výjezdu pod hřištěm od čp. 59 v Horním Kostelci z důvodu, že dům před 
výjezdem je vystrčen do komunikace. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

V.   neschva lu je  

1.  osazení retardéru na MK 16c v Olešnici od Vlčků k III/3036 u RD pana Diviše, protože měření 
rychlosti a počtu vozidel po této komunikaci projíždějících nedává důvod k jeho osazení. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  umístění retardéru v Olešnici v chatové oblasti na Špince  u p.p.č. 682/7  z důvodu, že nejde o 
trvalou zástavbu a jde o sezonní záležitost.  

       přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

3.  osazení zrcadla u Zachovských v ulici Pod Vodojemem z důvodu, že při najetí doprava lze 
křižovatku bezpečně projet.. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

4.  osazení zrcadla z ulice Podlesná z důvodu, že při najetí doprava je křižovatka přehledná. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

5.  váhové nebo výškové omezení v ulici Manželů Burdychových a doporučuje osazení reflexních 
prvků na přesahující balkon na domě pana Nývlta  nad chodník 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

6.  osazení DZ na pozemku Města  p.č.1109/1 „Zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou 
tabulkou„ neplatí pro obyvatele a nájemníky čp. 28  a čp. 1278 a zákazníky Vinotéky Kocour na 
dobu max. 15 min.“ 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/24 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 
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Doplnění  č lena dozorč í rady VODA Červený Koste lec s.r .o.  

Rada města  

I .   vo l í  

Ing. Zuzanu Matyskovou za člena dozorčí rady organizace Voda Červený Kostelec s.r.o.. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města, aby jménem Města Červený Kostelec učinil rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady 
VODA Červený Kostelec, s.r.o. do notářského zápisu o právním jednání. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/25 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Hospodaření voda 8/2018  

Rada města  

I .   be re  na  vědom í  

hospodaření VODA Č. Kostelec s.r.o. za období srpen 2018. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/26 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

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: paní ****** **********, ** ****** ***, *** ** ******* ******** - vodovodní přípojka v 
délce asi 10 m, uložená do pozemku p.č. 223, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Červený 
Kostelec a zateplení budovy, které bude trvale zasahovat 14 cm nad pozemek p.č. 223, v k.ú. 
Červený Kostelec, dle projektové dokumentace vyhotovené autorizovaným stavitelem p. Petrem 
Marešem č. 3/2018 za předpokládanou finanční náhradu 2.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/27 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

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 na 
pozemcích v majetku Města Červený Kostelec, pro Budoucí oprávněné: ***** * ***** **********, ******** 
***, *** ** ******* ******** - vodovodní přípojka v délce asi 2,5 m, na pozemcích parc. č. 126/1 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace) a parc. č. 126/27 (trvalý travní porost) v k. ú. Lhota za Červeným 
Kostelcem  a kanalizační přípojka v délce asi 4 m, plynová přípojka v délce asi 2,2 m a silniční sjezd o 
rozloze asi 10,5 m

2
, na pozemku parc. č. 1355/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace),  v k.ú. Červený 

Kostelec, dle projektové dokumentace zhotovené Ing. Lukášem Polejem, fa EGO projektový a Ing. 
Atelier, Nám Čs. armády 979, 549 31 Hronov, č. 705-18 z VII.2018 , za předpokládanou finanční 
náhradu 4.620,- Kč + DPH.  

         přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/28 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Smlouva o zř ízení věcného břemene –  s lužebnost i  č.  IE -12-2005364/VB/02,  Červený 
Kostelec knn vedení 947/24 Mojžíš  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005364/VB/02, Červený 
Kostelec knn vedení 947/24 Mojžíš - –  distribuční soustava – zemní kabelové vedení nn v celkové 
délce 595,5 m a 6x pojistková skříň, ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, zastoupená na základě plné moci ze dne 22. 1. 
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2018 firmou ELEKTRO-COMP spol.  s r.o. se sídlem Česká Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68, 
PSČ 552 03, IČ: 15032060,na pozemcích  v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 866/1, 866/3, 
866/8, 1320/1, 1331/3, 1338, 1341 v k. ú. Červený Kostelec za finanční náhradu 59.550,- Kč + DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/29 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Financování dokončení invest iční akce "Opt ická trasa na MP"  

Rada města  

I .   schva lu je  

dokončení optického pojítka na MP akce "Optická trasa na MP". 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/30 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .71/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení kapitálových výdajů na § 3633 (optická síť) o 400 tis. Kč na dokončení optické trasy k městské 
policii a zároveň snížení kapitálových výdajů na § 3639 (územní rozvoj) o 400 tis. Kč - snížení rezervy 
na projekty. 

      přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/31 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Kupní  smlouva posypová sůl  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Kupní smlouvy  s firmou ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.se sídlem: 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové na průmyslovou sůl kamennou k zimnímu posypu komunikací 
volně loženou. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/32 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Památník obětem komunismu.  

Rada města 

I .   schva lu je  

návrh a cenou nabídku na zhotovení pískovcového podstavce pod umělecký objekt, památníku 
obětem komunismu od Martina Holance –  PM kámen, Slavětín nad Metují 38, 549 01 Nové Město 
nad Metují, IČO: 145 24 074. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/33 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

Žádost o udělení  vý j imky z počtu žáků v ŠD př i  ZŠ Lhota  

Rada města  

I .   povo lu je  

Základní škole Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, výjimku z počtu dětí ve školní družině ve 
školním roce 2018/2019 navýšením z 30 na 32 žáků. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/22/34 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

SMLOUVA KUPNÍ na "Památník obětem komunismu".  

Rada města  

I .   schva lu je  

kupní smlouvu na „Památník obětem komunismu“ včetně příslušenství. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/22/35 - 22. Rada města Červený Kostelec 3.10.2018 

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. 
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