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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 23. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 17.10.2018   

 
 

R-2018/23/1 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .72/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na § 3113  o 4 tis. Kč z důvodu zvýšení provozního příspěvku ZŠ 
Lhota o 4 tisíce Kč na projekt "Výsadba stromu svobody" a zároveň snížení rozpočtu běžných výdajů 
na § 6409 (převod z rezervy RM). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/2 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Žádost MŠ Náchodská o př i jet í  f inančního daru na angl ičt inu  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270, přijetí finančního daru od rodičů dětí, které 
navštěvují kroužek "Seznamování dětí s angličtinou", ve výši 22.100,- Kč. Částka bude použita na 
úhradu výdajů spojených s činností kroužku. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/3 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Žádost MKS o zvýšení  provozního př íspěvku  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení provozního příspěvku Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec o 4.320,- Kč, které 
byly vyplaceny paní Mesnerové za přípravu výstavy obrazů pana Kratochvíla, která se uskutečnila v 
září 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/4 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Rozpočtové opatření  73/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných výdajů na § 3392 MKS a zároveň snížení běžných výdajů na § 6409 (pokrytí z 
rezervy RM) o 4.320,- Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/5 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Návrh „Směrnice pro zaj iš tění rozvoje technické a dopravní  in frastruktury města“ ,  

Rada města  

I .   odk ládá  
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„Směrnici pro zajištění rozvoje technické a dopravní infrastruktury města“. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  jednat o „Směrnici pro zajištění rozvoje technické a dopravní infrastruktury města“, s 
Ministerstvem vnitra. 

Termín: průběžně 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/6 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Pronájem nebytového prostoru v budově zdravotního střediska  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska s ********** ********, 
**** *********** ****, ******* ******** od 1.12.2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/7 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Poskytnutí  náhradního bydlení rodině  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ******* ********, ***** ***** **, ** ******** na byt v ul. Gen. 
Kratochvíla 1009/8, Č. Kostelec (2+1, 3. podlaží). Nájemní smlouva do vyřešení sporu s p. Turkovou a 
jejího odstěhování, maximálně však do 31. 12. 2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/8 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Změnu provedení  opravy svrchní  hydroizolace balkonu na fasádě domu v u l.  Sokolská 
č.p. 29  

Rada města  

I .   schva lu je  

změnu provedení opravy svrchní hydroizolace balkonu na fasádě domu v ul. Sokolská č.p. 29 
položením pochozí hydroizolační folií s protiskluzovou úpravou a oplechováním. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/9 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Návrh Dodatku č.  2 ke smlouvě o výpůjčce mezi  MKS a městem Červený Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi MKS a Městem Červený Kostelec na nebytové 
prostory v budově Grafoklubu na Koubovce č.p. 672 v Červeném Kostelci. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/10 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcného břemene a dohodu o umístění  s tavby  

Rada města  

I .   odk ládá  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-2017823/SOBS VB/03 Červený Kostelec, Lhota – knn p.č. 293 pro RD –  zařízení distribuční 
soustavy – kabelové vedení nn v předpokládané délce 68 bm pro budoucí oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, 
zastoupenou na základě plné moci ze dne 23. 11. 2017 firmou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., se 
sídlem Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ: 26012138, na pozemku  v majetku Města 
Červený Kostelec, parc. č. 881 v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem za finanční náhradu 200,- Kč/bm 
+ DPH. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/11 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Poskytnutí  dotace z nadace ČEZ  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotačního příspěvku s firmou Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, Praha 4. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/12 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

In formace z jednání  komise pro kulturu a spolkovou č innost  ze dne 1.10.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise pro kulturu a spolkovou činnost ze dne 1.10.2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/13 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

In formace o řešení problemat iky z osadních výborů  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o postupu řešení připomínek z jednotlivých osadních výborů zpracované vedoucími odborů. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/14 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Finanční  dar  za přípravu a real izac i  publ ikace "By l i  u toho"  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar pro ****** ******* ve výši 1000,- Kč za přípravu knihy "Byli u Toho". Dar bude financován z 
rezervy RM. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/15 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Mimořádný f inanční  př íspěvek pro ZUŠ na za j ištění  s lavnostního koncer tu konaného k  
pří leži tost i  100.  výročí  od založení  samostatného československého s tátu  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost o mimořádný finanční příspěvek pro ZUŠ, Nerudova 511, 549 41 Červený Kostelec na zajištění 
slavnostního koncertu konaného k příležitosti 100. výročí od založení samostatného 
československého státu ve výši 32 000,- Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/16 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Smlouva na zimní údržbu IMPRO  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zimní údržbě místních komunikací pluhováním v období zima 2018 – 2019  s 
firmou Obchodní družstvo IMPRO a.s., Zábrodí, Končiny 111, 549 41  Červený Kostelec 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/17 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Inventar izace majetku za rok 2018  

Rada města  
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I .   jm enu je  

hlavní inventarizační komisi ve složení Ing. Petr Fišer, Irena Petirová, Pavlína Škodová, Sylvie 
Součková, Jana Petrů, Ing. Emil Košut, Ing. Věra Udatná. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/18 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .  74/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů na položce 4116 o přijaté dotace 30 tis.Kč na veřejně prospěšné pracovníky a 
zároveň zvýšení běžných výdajů o 30 tis Kč na paragrafu 3745 (středisko místního hospodářství) na 
mzdy a odvody v souladu s účelovým určením dotací. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/19 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Novostavba zázemí volejbalového areálu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.3 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 
týká víceprací a méněprací vzniklých v průběhu stavby a na základě požadavků ze strany objednatele 
v celkové výši 111.978,24 Kč vč. DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.3 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). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/20 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .  75/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení kapitálových výdajů na § 3412 o 112 tis Kč na krytí prací dle dodatku ke smlouvě o dílo na 
akci "kontejnery volejbal" (RS str.7, ř.14) a snížení kapitálových výdajů v rezervě na projekty o 112 tis 
Kč na § 3639 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/21 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Nájemní smlouva na nebytový prostor v  u l .  Komenského č .p.  26.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v ul. Komenského č.p. 26 s ČR - Krajské 
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním „Nájemní smlouvy“ s ČR - Krajské ředitelství 
policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové . 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/22 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Hospodaření voda 9/2018  
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Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření VODA Č. Kostelec s.r.o. za období září 2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/23 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Žádost o bezplatný pronájem Smetanových sadů  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost oddílu Šotek o bezplatný pronájem Smetanových sadů v sobotu 27.10.2018 na konání akce 
"Kouzelný Halloween". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/24 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Malý sál  Divadla J.K.Tyla  

Rada města  

I .   odk ládá  

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 .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  pozvat zástupce společnosti Centrum rozvoje Česká Skalice p. Kudrnáče na příští jednání 
rady města. 

Termín: 31.10.2018 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/23/25 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

Příkazní  smlouva městského architek ta  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výpověď příkazní smlouvy o poskytování služeb městského architekta. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  připravit výběrové řízení na městského architekta. 
Termín: 6.11.2018 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/23/26 - 23. Rada města Červený Kostelec 17.10.2018 

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. 


