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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 24. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 31.10.2018   

 
 

R-2018/24/1 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Městský architekt  

Rada města  

I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  zkontaktovat Českou komoru architektů a zjistit podmínky jejich odborné spolupráce při 
zřízení pozice městského architekta a při přípravě, průběhu a vyhodnocení výběrového 
řízení na tuto pozici. 

Termín: 20.11.2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/2 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .78/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

I. zvýšení rozpočtu příjmů města o 591.200 Kč na položce 4116 neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu a zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 591.200 Kč na paragrafu 3111(mateřské 
školy), položce průtokové transfery zřízeným PO, org. 303 MŠ Náchodská, v souladu s účelovým 
určením dotace. 

         přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

II. zvýšení rozpočtu příjmů města o 872.739 Kč na položce 4116 neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu a zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 872.739 Kč na paragrafu 3113 (ZŠ,MŠ) , 
položce průtokové transfery zřízeným PO, org. 308 ZŠ a MŠ Olešnice, v souladu s účelovým určením 
dotace a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/3 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .79/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů na položce 4116 o přijaté dotace 135.906 Kč na veřejně prospěšné 
pracovníky a zároveň zvýšení běžných výdajů o 135.906 Kč na paragrafu 3745 (středisko místního 
hospodářství) na mzdy a odvody v souladu s účelovým určením dotací. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/4 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .80/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

 přesun akce "vodovod. a kan. odbočení z I/14 do ul. Dvořáčkova z investic do oprav (v RS v ř.30 
tabulky realizace inv. akcí  rozpočtováno 300 tis. Kč) a zároveň přesun prostředků celkem ve výši 241 
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tis. Kč rozpočtovaných na investičních výdajích (pol. 6121) do rozpočtu prostředků běžných výdajů 
(pol.5171 opravy): 

§ 2321 pol.6121     -200 tis. Kč 

§ 2310 pol.6121     - 41 tis. Kč 

§ 2321 pol.5171     +108 tis. Kč 

§ 2310 pol.5171     +133 tis. Kč. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/5 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .81/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtových příjmů na položce 3121 (investiční dary) o 262.409,67 Kč a na položce 2321 
(neinvestiční dary) o 132.936,33 Kč - tj. o přijatý finanční dar celkem 395.346 Kč od firmy Albi ČR a.s. 
na vybudování Kvídova hřiště na Koubovce a zároveň zvýšení rozpočtu výdajů na § 3412 (sportoviště 
ve vlastnictví města) - kapitálových o 262.409,67 Kč, běžných (herní prvky) o 132.936,33 Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/6 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací  za 3.  čtvr t le t í  2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výsledek hospodaření příspěvkových organizací města za 3. čtvrtletí 2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/7 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Rekonstrukce rehabi l i tace -  vodoléčba  

Rada města  

I .   schva lu je  

rekonstrukci po havárii v místnosti vodoléčby v budově zdravotního střediska, Manž. Burdychových 
325, Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/8 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .76/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

navýšení běžných výdajů o 199.023 Kč na § 3511 z důvodu nutné opravy  k odstranění následků 
havárie v místnosti vodoléčby na zdravotním středisku a zároveň zvýšení rozpočtu financování o 
199.023 Kč na položce 8115 z titulu zapojení části převedeného zůstatku běžného účtu z minulého 
roku. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/9 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Vyvložkování  komínu v nebytové prostoru u l .  Náchodská č .p.  555,  Červený  Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyvložkování komínu, zakoupení a instalaci krbových kamen v nebytovém prostoru ul. Náchodská č.p. 
555 dle předložené nabídky. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/10 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Rozpočtové opatření  č .77/2018  
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Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových příjmů na § 3745 položce 3119 o 39.095 Kč z důvodu likvidace starého 
majetku jeho prodejem (celkem příjem na položce 3119 činí 214 tis. Kč) a zároveň zvýšení běžných 
výdajů na § 3613 z důvodu vyvložkování komínu v nebytovém prostoru v ul. Náchodská čp. 555. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/11 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Žádost o přehodnocení nájmu  

Rada města  

I .   schva lu je  

úpravu nájemného ve výši 528,- Kč za m
2
 pro pana ****** ******* v nebytovém prostoru v ul. Manželů 

Burdychových č.p. 219, Červený Kostelec. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/12 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Smlouva o převodu majetku  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o převodu majetku z vlastnictví České republiky s firmou Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500  03 Hradec Králové 3. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/13 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

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: ******* * ***** ********, ********* **, *** ** ******* ******** - vodovodní přípojka v 
délce asi 4,70 m a kanalizační přípojka v délce asi 6,20 m, na pozemku v majetku Města Červený 
Kostelec, parc. č. 308/3, trvalý travní porost, v k. ú. Červený Kostelec, za předpokládanou finanční 
náhradu 1.090,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/14 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Smlouva o zř ízení věcného břemene –  s lužebnost i  č.  IV -12-2016115/VB/2, Č.  Koste lec 
KNN p.č.  690/9  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016115/VB/2, Č. Kostelec KNN 
p.č. 690/9 pro RD **** –  distribuční soustava –kabelové vedení v celkové délce 9 m ve vlastnictví 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, 
zastoupená na základě písemně uděleného pověření evid.č. POV/OÚ/87/0009/2017 p. Karlem 
Jelenem, na pozemku  v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 870/2 v k. ú. Lhota za Červeným 
Kostelcem, za finanční náhradu 1.800,- Kč + DPH 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/15 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Revokace usnesení č . R –  2018/06/21 ze dne 21.  3. 2018  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č. R – 2018/06/21 ze dne 21. 3. 2018, Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 751/1, trvalý travní porost v k. 
ú. Lhota za Červeným Kostelcem ve spoluvlastnictví budoucího povinného, manželů ***********, ***** 
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***** ** ******** ********* ***, *** ** ******* ******** – přípojka NN (pro hřiště Lhota) v délce asi 6,7 m, pro 
oprávněného: Město Červený Kostelec, Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/16 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcného břemene a dohoda o umístění s tavby č.  
IV-12-2017925,  Č. Koste lec Lhota knn p.č.  37/1 hř iště  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-2017925, Č. Kostelec Lhota knn p.č. 37/1 hřiště na pozemcích v majetku Města Červený Kostelec, 
pro Budoucí oprávněné: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, IČ 24729035, zastoupená na základě plné moci společností ELEKTRO COMP spol. s.r.o., 
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 150 32 060- zařízení distribuční soustavy, elektro přípojka 
v délce asi 30,00 m, dle projektové dokumentace zhotovené Elektro comp spol. s r.o, na pozemcích 
parc. č. 37/1 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) a parc. č. 820 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem, za finanční náhradu stanovenou na základě 
geometrického plánu, dle Pravidel pro zřizování služebností ve vlastnictví Města Červený Kostelec č. 
1/18, schválených RM Č. Kostelec dne 18. 7. 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/17 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Smlouva o zř ízení věcného břemene –  s lužebnost i  č.  IV -12-2015815/VB2,  Červený 
Koste lec KNN, p.č.  2101  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015815/VB2, Červený Kostelec 
KNN, p.č. 2101, RD ***** –  distribuční soustava – podzemní vedení nn v celkové délce 63,01 m ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, zastoupená na základě plné moci firmou Elektroterm spol.  s r.o. se sídlem K.V.Raise 31, 
507 81 Lázně Bělohrad, IČ 45538280, zastoupené na základě plné moci firmou Kadlec a Kábrtová 
s.r.o., se sídlem Jiráskova 104/1, 460 01  Liberec XIII, IČ: 28706421,na pozemcích  v majetku Města 
Červený Kostelec, parc. č. 2099 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a 
parc. č. 446 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Stolín, za finanční náhradu 6.400,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/18 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

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

Rada města  

I .   schva lu je  

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 –  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. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/19 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Žádost o udělení  souhlasu s provedenou invest ic í  –  asfa ltový povrch na p.p.č . 875/1 v  
k.ú. Lhota za Červeným Koste lcem  

Rada města  

I .   souh las í  

s provedenou investicí Městem Rtyně v Podkrkonoší – asfaltový povrch na pozemku p.č. 875/1 v k.ú. 
Lhota za Červeným Kostelcem v rozsahu cca 450 m

2
, v majetku Města Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/24/20 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Žádost IMPRO Končiny  

Rada města  

I .   schva lu je  

udělení výjimky na 1 rok průjezdu přes Končiny pro zaměstnance OD IMPRO, Končiny 111 dle 
seznamu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/21 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Projekt -  optický kabel  sběrný dvůr  

Rada města  

I .   schva lu je  

nabídku na zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS na zakázku „Optický kabel z areálu 
místního hospodářství na Sběrný dvůr" v ceně 40.535,- Kč u firmy JAN-PRO s.r.o., Brandlova 376, 
508 01 Hořice, IČ 287 68 337. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/22 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Reklamní partnerstv í ČEZ  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost o reklamní partnerství s firmou ČEZ na projekt Advent v Červeném Kostelci ve výši 30.000,- Kč 
a použití částky na doplnění výzdoby vánočního stromu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/23 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Žádost o odkoupení komunikační techniky  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost o odkoupení komunikační techniky p. ********** za odhadní zůstatkovou cenu. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2018/24/24 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018  

Rada města  

I .   doporuču je  

žádost místostarosty o proplacení poměrné části nevyčerpané dovolené za rok 2018, kterou si nemohl 
z provozních důvodů vybrat a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2018/24/25 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

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:6 proti:0 zdržel:0 
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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:6 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:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/26 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

Prodloužení  č innost i  kompostárny  

Rada města  

I .   uk ládá  

řed i te l i  spo lečnos t i  Voda Č .  Ko s te lec  s . r .o .  p rod louž i t  č innos t  kom pos tárny do 
16.11.2018 včetně.  
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/24/27 - 24. Rada města Červený Kostelec 31.10.2018 

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. 


