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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 1. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 7.1.2019   

 
 

R-2019/1/1 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 -  inž.  sí tě a chodníky -  Smlouva o spoluprác i  

Rada města  

I .   doporuču je  

uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Červený Kostelec a Královéhradeckým krajem, 
zastoupeným společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59/23, 
Plačice, 500 04 Hradec Králové, týkající se stavby „III/5672 Horní Kostelec“ jejíž součástí je akce 
Města „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a chodníky“ a předkládá ZM k projednání. Smlouva 
řeší společný postup při zadávání veřejné zakázky, financování jednotlivých částí projektu a úpravu 
vlastnictví výstupu projektu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/2 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Navýšení  kapaci ty sběrného dvora Červený Koste lec  

Rada města  

I .   ruš í  

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Navýšení kapacity sběrného 
dvora Červený Kostelec“ dle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 

1.1.  vypsat nové výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec“ dle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 
Sb., zákona o veřejných zakázkách do 31.1.2019. 

Termín: 31.1.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/3 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Doprůzkum staré ekolog ické zátěže na území města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dohody o vstupu na pozemky a realizaci geologických a hydrogeologických prací na 
pozemcích Města v k.ú. Červený Kostelec na p.č. 889/59 a 889/60 a to mezi Městem Červený 
Kostelec a zhotovitelem prací, kterým je společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 
537 01 Chrudim III. (IČ: 15053695), v rámci realizace projektu „Doprůzkum staré ekologické zátěže na 
území města Červený Kostelec“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dohody o vstupu na pozemky a realizaci 
geologických a hydrogeologických prací na pozemcích Města v k.ú. Červený Kostelec na p.č. 889/59 
a 889/60 a to se společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. 
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(IČ: 15053695), v rámci realizace projektu „Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města 
Červený Kostelec“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/4 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Kupní  smlouva k  poskytnut í  část i  dig itá lní  technické mapy města  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Kupní smlouvy týkající se poskytnutí části digitální technické mapy města pro účely 
zpracování projektové dokumentace na stavbu „Mobilní hospic Červený Kostelec“ a to mezi Městem 
Červený Kostelec, které není objednatelem projektové dokumentace, a společností TEKTUM, spol. s 
r.o., Horská 72, 541 01 Trutnov – Střední Předměstí (IČ: 474 54 024). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Kupní smlouvy týkající se poskytnutí části digitální 
technické mapy města pro účely zpracování projektové dokumentace na stavbu „Mobilní hospic 
Červený Kostelec“ a to se společností TEKTUM, spol. s r.o., Horská 72, 541 01 Trutnov – Střední 
Předměstí (IČ: 474 54 024). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/5 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Finanční  prostředky na spoř ic ím účtu města u Sberbank  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o výši finančních prostředků uložených na vkladovém spořicím účtu ve Sberbank a o výši 
jejich úročení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/6 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Rozpočty  a střednědobé výhledy rozpočtu PO zřízených městem Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 Mateřské školy, Červený 
Kostelec,Větrník 999. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 Mateřské školy, Červený 
Kostelec, Náchodská 270. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 Základní školy V.Hejny, 
Červený Kostelec, Komenského 540. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 Základní školy, Červený 
Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

5.  rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 Základní školy a Mateřské 
školy, Červený Kostelec, Olešnice 190. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

6.  rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 Základní umělecké školy 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

7.  rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 Knihovny Břetislava Kafky 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

8.  rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 Městského kulturního střediska 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/1/7 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Rozpočtové opatření  č .90/2018 

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů třídy 4 (přijaté dotace) o 64.182 Kč z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace 
na výdaje jednotek SDH v roce 2018 a o 260.166 Kč z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace na 
VPP a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 5512 (SDH) o 64.182 Kč a na 
paragrafu 3745 (OMH) o 260.166 Kč, v souladu s účelovým určením přijatých dotací. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/8 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Rozpočtové opatření  č .91/2018 

Rada města  

I .   odk ládá  

přesun běžných výdajů na mzdy ve výši 330.547 Kč z rozpočtu paragrafu 6171 (správa) do rozpočtu 
paragrafu 5311 (městská policie) z důvodu doplnění informací od velitele MP. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/9 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Rozpočtové opatření  č .1/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

snížení rozpočtu příjmů na podseskupení rozpočtových položek 411 (přijaté dotace od veř.rozpočtů 
ústřední úrovně) o 242.900 Kč (ve schváleném rozpočtu uvažována částka 6.139.000 Kč, skutečný 
nárok na podíl ze schváleného SR činí 5.896.100 Kč) a vyrovnání rozpočtu vyšším zapojením 
převedeného zůstatku ZBÚ z roku 2018 do roku 2019, a to o 242.900 Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/10 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Žádost MŠ Náchodská o př i jet í  daru od f irmy AVM Lelek  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270, přijetí finančního daru od firmy AVM Lelek - 
zemědělské služby, Rtyně v Podkrkonoší ve výši 916,- Kč. Částka bude použita na nákup hraček pro 
děti z mateřské školy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/11 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Žádost o př i jet í  daru od f irmy Danie l  Mach pro MŠ Náchodská  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270, přijetí finančního daru od firmy Daniel Mach, Horní 
Kostelec 232, Červený Kostelec ve výši 5.000,- Kč. Částka bude použita pro děti mateřské školy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/12 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Žádost MŠ Náchodská o př i jet í  daru od MUSHER KLUBU METUJE  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270, přijetí finančního daru od firmy MUSHER KLUBU 
METUJE, z.s., Za Občinou 1148, Červený Kostelec ve výši 2.620,- Kč. Částka bude použita pro děti 
mateřské školy. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/13 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Cenová doložka na dodávku tepla pro rok 2019 a dohoda o zálohách.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Přílohu č.1 Kupní smlouvy o dodávce tepelné energie z plynové kotelny na sídlišti v ulici Gen. 
Kratochvíla na rok 2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním „Cenové doložky na dodávku tepla pro rok 2019 a 
dohody o zálohách. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/14 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Pronájem nebytových prostor v  budově zdravotního s třediska  

Rada města  

I .   schva lu je  

smlouvu o pronájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska s firmou Pharmacentrum 
NIKOS s.r.o., E. Beneše 1549, Hradec Králové od 1.3.2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově 
zdravotního střediska s firmou Pharmacentrum NIKOS s.r.o., E. Beneše 1549, Hradec Králové od 
1.3.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/15 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Smlouva o právu provést  stavbu úpravu s jezdu o omezení užívání s lužebnost i .  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy „Úprava sjezdu na p.p.č. 2105 a 2104 v k.ú. Červený Kostelec“, mezi městem 
Červený Kostelec, nám. T.G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec a Správou silnic 
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská 59, 50041 Hradec Králové. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy: „Úprava sjezdu na p.p.č. 2105 a 2104 v 
k.ú. Červený Kostelec“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/16 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Žádost o  zařazení chodníku do pasportu veřejně užívaných komunikací .  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

žádost společenství vlastníků Koubovka č.p. 896 a 897 o zařazení veřejně používaných chodníků u 
domů č.p. 896 a 897 od prodejny Verner k Háčku a z parkoviště k Háčku do pasportu veřejně 
užívaných komunikací. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Jiřímu Regnerovi, místostarostovi 

1.1.  jednat se společenstvím vlastníků Koubovka č.p. 896 a 897. 
Termín: 28.2.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/1/17 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Nabídka právní pomoci  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

nabídku právní pomoci KVB advokátní kancelář a firmy ADKINS LEGAL, s.r.o., zastoupena  Mgr. Bc. 
Josefem Zemanem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/18 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Výběr  městského archi tek ta  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání se zástupcem ČKA p. Ing. arch Staškem Žeravou v Olomouci o požadavcích, 
náplni práce a podmínkách zadání výběru městského architekta. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/19 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Výměna platebního terminálu KB SmartPay a nové provozní  podmínky  

Rada města  

I .   schva lu je  

objednávkový formulář s všeobecnými podmínkami a Dohodu o ukončení smlouvy o přijímání 
platebních karet – platební terminály KB s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 
33/969, PSČ 114 07 a s Cataps, s. r. o., se sídlem Praha 2 – Nové Město, Lazarská 11/6, PSČ 120 
00. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/20 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Dotace MMR -  oprava mís tních komunikací  

Rada města  

I .   doporuču je  

podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2019 z podprogramu 
Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli č.j. MMR-50993/2018-52 na opravu místních komunikací v 
částech obce Červený Kostelec: Olešnice u Červeného Kostelce, Stolín a Mstětín dle situace v 
celkové výši 4.410.438,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/21 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Hospodaření voda 11/2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření voda za období listopad 2018. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/22 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Žádost T -S 20 Pláň z.s. o f inanční dar na č innost spolku a provoz muzea 

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost spolku vojenské historie T-S Pláň z. s. o finanční dar ve výši 15 000,- Kč na činnost spolku a 
provoz  muzea v samostatném pěchotním srubu T-S 20 Pláň a dvou přilehlých objektech vz 37 z 
rezervy RM. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/23 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 
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Žádost o f inanční spoluúčast v  oblast i  prevence bezpečnost i  provozu  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar pro AMK-BESIP dětské dopravní hřiště, 1. máje 16, 547 01 Náchod ve výši 7 000,- Kč na 
výuku dopravní výchovy dětí základních škol na DDH, na údržbu kol, na zajištění okresního kola 
dopravní soutěže mladých cyklistů ZŠ a semináře učitelů dopravní výchovy z rezervy RM. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/24 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Smlouva o udělení souhlasu k  provedení s tavby „k .ú. Stol ín,  poldr  Vrchy“  

Rada města  

I .   schva lu je  

Uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „k.ú. Stolín, poldr Vrchy“ na pozemcích v 
majetku Města Červený Kostelec: parc. č. 1072, ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 1100, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Stolín, pro investora stavby Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, zastoupený vedoucím pobočky Ing. Pavlem Kafkou. 

 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Města Červený Kostelec podpisem Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „k.ú. 
Stolín, poldr Vrchy“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/25 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Smlouva o udělení  souhlasu k  provedení s tavby „k .ú. Stol ín,  cesta PC4“  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „k.ú. Stolín, cesta PC4“ na pozemcích v 
majetku Města Červený Kostelec: parc. č. 929, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem a parc. č. 1064, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1059, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 1069, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 1100, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Stolín, pro investora stavby Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, zastoupený vedoucím pobočky Ing. Pavlem Kafkou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Města Červený Kostelec podpisem Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „k.ú. 
Stolín, cesta PC4“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/26 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Smlouva o udělení souhlasu k  provedení s tavby „k .ú. Stol ín,  cesta PC8“  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „k.ú. Stolín, cesta PC8“ na pozemcích v 
majetku Města Červený Kostelec: parc. č. 1053, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1032, 
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 1034, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Stolín, pro 
investora stavby Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, 
zastoupený vedoucím pobočky Ing. Pavlem Kafkou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

Starostu Města Červený Kostelec podpisem Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „k.ú. 
Stolín, cesta PC8“ 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/1/27 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Osobnost  města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

udělení ocenění "Osobnost města Červený Kostelec", které bude uděleno na 4. plese města Červený 
Kostelec dne 26.1.2019 v oblasti kultury pro p. ********* *******, v oblasti sportu pro ***** ******** a v 
oblasti práce s dětmi a mládeží pro manželé ***** * ********* ********** 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/1/28 - 1. Rada města Červený Kostelec 7.1.2019 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:7 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. 
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