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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 27. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 10.12.2018   

 
 

R-2018/27/1 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Nákup osobního automobi lu pro městskou pol ic i i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě o prodeji automobilu VW Caddy Maxi Kombi 2,0 TDI 4MOT 
EU6 pro potřeby městské policie, uzavřené mezi Městem Červený Kostelec a OLFIN Car s.r.o., 
Trutnov. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě o prodeji automobilu VW 
Caddy Maxi Kombi 2,0 TDI 4MOT EU6 pro potřeby městské policie, uzavřené mezi Městem Červený 
Kostelec a OLFIN Car s.r.o., Trutnov. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/2 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

„Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 -  inž.  s í tě a chodníky“  -  Smlouva o právu provést  stavbu 
SS Khk 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti 
č.9/40/18/0289/Ha/NK mezi Městem Červený Kostelec a Správou silnic Královéhradeckého kraje, 
p.o., vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje. Smlouva se týká práva k uložení inž. sítí 
do komunikace III/5672 v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a chodníky, Červený 
Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a 
omezení užívání nemovitosti č.9/40/18/0289/Ha/NK mezi Městem Červený Kostelec a Správou silnic 
Královéhradeckého kraje, p.o., vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/3 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

„Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 -  inž.  s í tě a chodníky“  -  Smlouva o výpůjčce  SS Khk  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o výpůjčce č.9/40/18/0300/Su/N mezi Městem Červený Kostelec a Správou silnic 
Královéhradeckého kraje, p.o. vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje. Smlouva se 
týká plánované rekonstrukce chodníků v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a 
chodníky, Červený Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  
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starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o výpůjčce č.9/40/18/0300/Su/N mezi Městem 
Červený Kostelec a Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o. vykonávající vlastnická práva 
Královéhradeckého kraje. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/4 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Rozpočtové opatření  č .  84/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

snížení rozpočtu běžných příjmů na položce 2119 paragrafu 3639 o 792 tisíc Kč a zároveň snížení 
rozpočtu kapitálových výdajů na položce 6130 paragrafu 3639 (nákup pozemků) o 792 tis. Kč a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/5 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Rozpočtové opatření  č .85/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů z daně z hazardních her o 32 tis. Kč a zároveň zvýšení rozpočtu běžných 
výdajů na paragrafu 3231 o 32 tis. Kč z důvodu zvýšení provozního příspěvku ZUŠ na zajištění 
koncertu ke 100. výročí od založení samostatného československého státu. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/6 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Rozpočtové opatření  č .87/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů o 1.000 Kč na paragrafu 2169 a položce 2212 z důvodu přijaté pokuty (resp. 
přijatých nákladů řízení) a zvýšení rozpočtu příjmů na paragrafu 3639 položce 2212 o 23.734 Kč z 
důvodu přijaté pokuty a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 6330 položka 5342 z 
důvodu vyššího převodu prostředků do sociálního fondu města (vypočteno procentem dle směrnice ze 
skutečných mezd) o 24.734 Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/7 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Rozpočtové opatření  č .  88/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 200 tis. Kč na paragrafu 6399 (ostatní finanční operace)  z důvodu 
vyššího odvodu DPH finančnímu úřadu než byl plánován a jeho krytí snížením rozpočtu běžných 
výdajů na paragrafu 2212 (komunikace) o 200 tis. Kč (úspory výdajů za pluhování). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/8 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Žádost MKS o př i jet í  daru  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru od firmy Saar Gummi Czech 
v částce 6.000,- Kč, určeného na podporu mažoretkového sportu. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/9 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Darovací  smlouva -  darování část i  pozemku p.č  1177/1 o v ýměře 78 m
2
 a část  pozemku 

p.č . 1352/1 o výměře 2 m
2
 



USNESENÍ z  27.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 10.12.2018   Strana 3/5 
 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Darovací smlouvy – darování části pozemku p.č 1177/1 o výměře 78 m
2
 a části pozemku p.č. 

1352/1 o výměře 2 m
2
, dle GP č. 1765-094/2016 sloučené do nové p.p.č. 1352/7 o celkové výměře 80 

m
2
 (ostatní plocha, ostatní komunikace) z majetku Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, s právem hospodařit pro Správu silnic 
Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, 
IČO: 70947996. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/10 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Darovací  smlouva -  darování část i  pozemku p.č  1180/1 o výměře 14 m
2
,  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Darovací smlouvy – darování části pozemku p.č 1180/1 o výměře 14 m
2
, dle GP č. 1762-

257/2016, označena jako p.p.č. 1180/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) z majetku 
Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 
70889546, s právem hospodaření pro Správu silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO: 70947996. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/11 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Bezplatný pronájem městské tržnice dne 16.12.2018 pro uspořádání  akce "Stř íbrná 
neděle".  

Rada města  

I .   schva lu je  

bezplatný pronájem městské tržnice dne 16.12.2018 Městskému kulturnímu středisku, Žižkova 365, 
Červený Kostelec pro uspořádání akce "Stříbrná neděle". 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/12 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Sloučení by tu č.  1 a 5,  čp. 214, u l ice J iráskova a uzavření nájemní smlouvy na tento 
byt  

Rada města  

I .   schva lu je  

sloučení bytu č. 1 a 5, čp. 214, ulice Jiráskova, Č. Kostelec a uzavření nájemní smlouvy s panem 
Josefem Čisárem, bytem Jiráskova 214/1, Č. Kostelec (2+1, 1. podlaží). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/13 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

"Smlouva na poj ištění  majetku a odpovědnost i  za ú jmu města Červený Kostelec".  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření „Smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Červený Kostelec“. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním „Smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za 
újmu města Červený Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/14 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Poskytnutí  daru pro Senior dům Beránek  

Rada města  

I .   schva lu je  
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poskytnutí finančního daru ve výši 3000 Kč pro zařízení Senior dům Beránek s.r.o. v Úpici z rezervy 
RM. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/15 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Poskytnutí  daru a zášt i ty  nad akcí Putování 2019  

Rada města  

I .   doporuču je  

převzít záštitu nad etapou akce 7. ročníku Putování 2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

poskytnutí daru ve výši 4000 Kč na úhradu finančních nákladů souvisejících s etapou akce Putování 
2019, která vede přes Červený Kostelec z rezervy RM. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/16 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Serv isní smlouva č . 492181524 -  CODEXIS OnLine  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Servisní smlouvy č. 492181524 na programové vybavení CODEXIS ONLINE pro členy ZM 
na dva roky od 1.1.2019 do 31.12.2020 s firmou ATLAS consulting spol. s.r.o., Výstavní 292/13, 702 
00 Ostrava, IČO: 46578706. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/17 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Výběrové ř ízení na funkci Vedoucí  odboru rozvoje města  

Rada města  

I .   odvo lává  

Jiřího Prouzu z funkce vedoucího odboru rozvoje města ke dni 31.12.2018. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

Ing. Pavla Matysku do funkce vedoucího odboru rozvoje města ke dni 1.1.2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/18 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Rozpočtové opatření  č .86/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů na položce 4116 o přijaté dotace 15.000 Kč na veřejně prospěšné pracovníky 
a zároveň zvýšení běžných výdajů o 15.000 na paragrafu 3745 (středisko místního hospodářství) na 
mzdy a odvody v souladu s účelovým určením dotací. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/19 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Rozpočtové opatření  č .89/2018  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun mezi investičními a neinvestičními výdaji. Snížení investičních výdajů na položce 6111, které 
nebudou čerpány v roce 2018 a zvýšení běžných výdajů na položce 5137 v rámci § 6171 - správa. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/20 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

„Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 -  inž.  s í tě a chodníky“  -  Dodatek č.3 ke smlouvě o dí lo  
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Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na vypracování p.d. a výkon autorského dozoru akce 
„Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a chodníky, Červený Kostelec“ uzavřené mezi Městem 
Červený Kostelec a firmou Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec 
Králové dne 25.10.2017. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na vypracování p.d. a 
výkon autorského dozoru akce „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a chodníky, Červený 
Kostelec“ uzavřené mezi Městem Červený Kostelec a firmou Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., 
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové dne 25.10.2017. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2018/27/21 - 27. Rada města Červený Kostelec 10.12.2018 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
  

 

 

 

  

 

 

 

 

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. 


