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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 25. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 14.11.2018   

 
 

R-2018/25/1 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Chodník Brodský (kemp -  hráz)  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce č.: 9/40/18/0273/Su/N mezi Městem Červený Kostelec a vlastníkem 
pozemků p.č. 1352/1 v k.ú. Červený Kostelec a p.č. 2246 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce, 
kterým je Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 
Hradec Králové – Plačice (IČ: 709 47 996) vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (IČ: 708 89 546). Smlouva se týká plánované 
výstavby chodníku v rámci akce „Prodloužení chodníku Brodský (kemp – hráz)“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o výpůjčce č.: 9/40/18/0273/Su/N s 
vlastníkem pozemků p.č. 1352/1 v k.ú. Červený Kostelec a p.č. 2246 v k.ú. Olešnice u Červeného 
Kostelce, kterým je Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 
500 04 Hradec Králové – Plačice (IČ: 709 47 996) vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého 
kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (IČ: 708 89 546). Smlouva se týká 
plánované výstavby chodníku v rámci akce „Prodloužení chodníku Brodský (kemp – hráz)“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/2 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Navýšení  kapaci ty sběrného dvora Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace, Zadávací dokumentace vč. příloh na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Navýšení kapacity sběrného dvora Červený 
Kostelec“ zadanou dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, vč. zadávacích podmínek a návrhu Smlouvy o dílo. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec“ dle přílohy vč. zveřejnění na profil 
zadavatele. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace a 
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Navýšení kapacity 
sběrného dvora Červený Kostelec“. 

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 malého 
rozsahu na stavební práce „Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/25/3 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Územní studie p lochy K -BI-13 a K-BI-14 v k .ú.  Červený Kostelec –  označení US04  

Rada města  

I .   schva lu je  

pořízení územní studie US04 pro plochu v územním plánu označenou K-BI-13 a K-BI-14. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/4 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Žádost ředite le ZŠ V. Hejny o povolení  nákupu hmotného invest ičního majetku z 
invest ičního fondu školy  

Rada města  

I .   schva lu je  

čerpání investičního fondu Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, Komenského 540, ve výši 
70.000,- Kč, za účelem nákupu stroje na krájení knedlíků a chleba. Stroj je hmotná investice, která 
bude zařazena do školní jídelny. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/5 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Žádost o převedení  invest iční  akce na rok 2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zařazení investiční akce "Autobusová zastávka - Čertovina" do návrhu rozpočtu města na rok 2019 k 
realizaci s předpokládanou částkou 172.526 Kč vč. DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/6 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Dodatek č . 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 18. 3. 2016  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 18. 3. 2016 mezi smluvními stranami Městem 
Červený Kostelec se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec a TJ Červený 
Kostelec se sídlem Palackého 1234, 549 41 Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/7 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Smlouva o zř ízení věcného břemene -  služebnost i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IV-12-2016737/VB/03 Č. Kostelec – knn 
p.č. 871/109 RD *******, na pozemku  v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 871/100 v k. ú. 
Červený Kostelec – zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn v délce 27 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. Červený Kostelec, za finanční náhradu 5.400,- 
Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/8 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Provozní  řád víceúčelové hř iš tě na házené  

Rada města  

I .   schva lu je  
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Provozní řád víceúčelového hřiště s umělým povrchem. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/9 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Změna člena v povodňové komis i města Červený Kostelec  

Rada města  

I .   odvo lává  

pana Richarda Bergmanna z členství v povodňové komisi města Červený Kostelec. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

pana Jiřího Regnera, nového místostarostu města, místopředsedou povodňové komise města 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/10 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Dodatek č . 19 ke smlouvě o dí lo ze dne 7.1.2002  

Rada města  

I .   schva lu je  

dodatek č. 19 ke smlouvě o dílo ze dne 7.1.2002 se společností Marius Pedersen a. s., IČ 42194920, 
Hradec Králové. Předmětem smlouvy je zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování odpadů pro město Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním dodatku č. 19 ke smlouvě o dílo ze dne 7.1.2002 
se společností Marius Pedersen a. s., IČ 42194920, Hradec Králové. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/11 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Označení  popeln ice a kontejnerů na odpad  

Rada města  

I .   souh las í  

s využitím nálepek společnosti EKO-KOM, a.s. "Do této nádoby nepatří" pro označení nádob na 
směsný komunální odpad. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/12 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Ukončení prodeje pyt lů na odpad a známek pro mimořádné svozy odpadu v papírn ic tví  
IVÍN  

Rada města  

I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí 

1.1.  jednat s papírnictvím IVÍN na náměstí T. G. Masaryka v Červeném Kostelci a se společností 
Transport Trutnov, s. r.o., o ukončení prodeje pytlů na směsný komunální odpad a známek 
pro mimořádné svozy tohoto odpadu v papírnictví k 31.12.2018. 

Termín: 31.12.2018 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2018/25/13 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Příspěvek pro osoby s tarš í 70 let  u poplatku za komunální odpad  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  zrušení usnesení ZM č. Z-2012/7/22 ze dne 13.12.2012 o poskytnutí příspěvku pro osoby starší 70 
let samostatně žijící v RD ve výši 50 % z nejnižší ceny za odpady a předkládá jej ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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2.  poskytnutí finančního příspěvku pro osoby starší 70 let věku včetně, žijící osamoceně využívající 
pro odkládání směsného komunálního odpadu jednu popelnici o objemu 110 l nebo 120 l s četností 
svozu čtrnáctidenní, měsíční nebo dvouměsíční ve výši 50 % sazby poplatku za komunální odpad 
s platností od 1.1.2019 a předkládá jej ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/14 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Rozpis svozů odpadů pro rok 2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

rozpis svozů směsných komunálních odpadů (svozový kalendář) v Červeném Kostelci pro rok 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/15 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Obecně závazná vyhláška č . 2/2018  

Rada města  

I .   doporuču je  

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Červený Kostelec, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/16 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Obecně závazná vyhláška č . 3/2018  

Rada města  

I .   doporuču je  

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o poplatku za komunální odpad, a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/17 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Prodloužení  veře jného osvět lení  k čp.  309 a 241 v Olešnic i .  

Rada města  

I .   doporuču je  

zařazení do rozpočtu města na rok 2019 prodloužení veřejného osvětlení k čp. 309 a 241 v Olešnici. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/18 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Radar u Deví t i  kř ížů Č. Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 57/18/BVB/MS s 
firmou Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4 - Nusle na umístění napájení radaru u Devíti křížů přes silnici I/14. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/19 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Rámcová příkazní smlouva k za j iš tění s lušného pohřbení  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Rámcové příkazní smlouvy na zajištění slušného pohřbení mezi městem Červený Kostelec a 
pohřební službou Tomáš Pich, Manž. Burdychových 210, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 74580914. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/25/20 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Žádost o indiv iduální  dotaci  na údržbu v íceúčelového hř iš tě  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost TJ Červený Kostelec, z. s. Palackého 1234 o individuální dotaci ve výši 20 000,- Kč na pokrytí 
zvýšených nákladů na provoz a udržování nově otevřeného víceúčelového hřiště na házené v 
měsících listopad a prosinec 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/21 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Rozpočtové opatření  č .  82/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšit rozpočet běžných výdajů na § 3419 z důvodu poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000,- Kč 
pro TJ Červený Kostelec, z. s. Palackého 1234  na  pokrytí zvýšených nákladů na provoz a udržování 
nově otevřeného víceúčelového hřiště na házené v měsících listopad a prosinec 2018 a zároveň 
snížení rozpočtu běžných výdajů na § 6409 org. 11, tj.  rezervy RM. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/22 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

In formace z 16.  jednání  komise tě lovýchovy a sportu ze dne 4.10.2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise tělovýchovy a sportu ze dne 4.10.2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/23 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Zodpovědnost  č lenů RM  

Rada města  

I .   schva lu je  

rozdělení gesce starosty, místostarosty a jednotlivých členů rady města za oblasti činností. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/24 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Jmenování zástupce SO Úpa  

Rada města  

I .   jm enu je  

Jiřího Regnera zástupcem v SO ÚPA. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/25 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Jmenování zástupce města do Euroregionu Glacens is  

Rada města  

I .   jm enu je  

Ing. Rostislava Petráka zastupováním našeho města na jednáních v zájmovém sdružení právnických 
osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/26 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Jmenování zástupce města do Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí  

Rada města  

I .   jm enu je  
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starostu Ing. Rostislava Petráka zástupcem města ve Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/27 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Pověření  vykonávání občanských obřadů  

Rada města  

I .   pověřu je  

člena zastupitelstva města pana Petra Mědílka,  pana Mgr. Štěpána Noska, členku zastupitelstva 
města paní Marcelu Kollertovou, paní Hanu Řezníčkovou Kukulovou DiS. a paní Mgr. Markétu 
Šolcovou užívat znak ČR při svatebních obřadech. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/28 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Ustanovení komisí  RM  

Rada města  

I .   schva lu je  

ustavení komisí rady města:  

komise pro kulturu a školství  

komise pro tělovýchovu a sport 

komise výstavby  

komise životního prostředí 

komise pro správu majetku 

komise dopravní 

komise bytová 

komise pro rozvoj města a participaci obyvatel 

komise sociální a zdravotní 

komise letopisecká 

SPOZ (sbor pro občanské záležitosti) a 12 pověřených zastupitelů pro volební okrsky. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/29 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Kupní  smlouva "Vyprošťovací zařízení"  pro jednotku JPO I I /2 Červený Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření kupní smlouvy s firmou Hastex & Haspr s.r.o., Srch 229, Staré Hradiště na "Vyprošťovací 
zařízení" pro jednotku JPO II/2. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/30 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Smlouva ČEZ Advent  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy na reklamu při akci rozsvěcení vánočního stromu 2.12.2018 ve výši 30.000,- s 
firmou ČEZ, Duhová 2/1444, Praha 4. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/31 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Hospodaření voda 10/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření voda za období říjen 2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2018/25/32 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Žádost o zrušení  městského rozhlasu  

Rada města  

I .   zam í tá  

žádost o okamžité odpojení městského rozhlasu v ulici Zítkova, sloup  č. 36, před domem čp. 772. Z 
důvodu nadměrné zvukové zátěže pro obyvatele domu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/33 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 6.12.2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/34 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Výběrové ř ízení na pozic i městský architek t  

Rada města  

I .   pověřu je  

přípravou výběrového řízení na pozici městský architekt pracovní skupinu ve složení Rostislav Petrák, 
Jiří Regner, Štěpán Nosek, Vratislav Ansorge, Marek Fiala, Valerie Pánková. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/25/35 - 25. Rada města Červený Kostelec 14.11.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 

 
 
Ing. Rostislav Petrák, starosta                                                Jiří Regner, 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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