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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 3. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 4.2.2019   

 
 

R-2019/3/1 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Divadlo J.K.Ty la Červený Kostelec -  In ter iér  malého sálu  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Divadlo J.K.Tyla, Červený 
Kostelec – Interiér malého sálu“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pořadí uchazečů: 

1. MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice – Svítkov, IČ: 1505 00050 – nabídková cena 8 
804 649,19 Kč včetně DPH a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/2 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Chodník „Obalovna -  Devět  kř ížů,  Červený Koste lec“  -  Smlouva o smlouvě budoucí  o 
zř ízení  s lužebnost i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.5/19/BVB/MS mezi Městem Červený 
Kostelec a státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic, Správa silnic Královéhradeckého 
kraje, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č.5/19/BVB/MS mezi Městem Červený Kostelec a státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a 
dálnic, Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/3 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Technické dovybavení  ROM  

Rada města  

I .   schva lu je  

technické dovybavení odboru rozvoje města 1x HP EliteBook 850 G5, 1x Dokovací stanice HP 
UltraSlim Docking Station (2x Display ports) a 1x Taška/brašna HP Essential Top Load Case, až 
15.6“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/4 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Rozpočtové opatření  č .2/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  
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zvýšení rozpočtu příjmu z poplatku za komunální odpad (položka 1337) o 37 tis. Kč a zároveň zvýšení 
rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 6171 (správa) z důvodu krytí výdajů na dovybavení odboru 
rozvoje města výpočetní technikou (DHIM). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/5 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Rozpočtové opatření  č .3/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 6402 (finanční vypořádání minulých let) celkem o 
24,992 Kč z důvodu vratky přeplatku dotace na volby  do Senátu a obecního zastupitelstva v říjnu 
2018 a vratky přeplatku dotace k úhradě úroků z úvěru na zateplení paneláků čp.1006 až 1014 a toto 
zvýšení rozpočtu běžných výdajů vyrovnat financováním, tj. vyšším zapojením převedeného zůstatku 
ZBÚ z roku 2018 do roku 2019 do rozpočtu, a to o 24,992 Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/6 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Rozpočtové opatření  č .4/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmu z poplatku za komunální odpad (položka 1337) o 82,5 tis. Kč (vlivem 
zastupitelstvem schváleného zvýšení poplatku od 1.1.2019) a tím pokrýt zvýšení rozpočtu běžných 
výdajů na paragrafu 6409 (ostatní činnosti) z důvodu navýšení členského příspěvku DSO Úpa pro rok 
2019 z 20 Kč na 30 Kč na 1 obyvatele a tím zvýšení celkového příspěvku o 82,5 tis. Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/7 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Žádost MKS o př i jet í  daru od f irmy Wikov MGI a.s .  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru  v částce 6.000,- Kč od firmy 
Wikov MGI a.s., který je určen na podporu mažoretkového sportu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/8 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Žádost MKS o př i jet í  daru od Saaru Gummi Czech  

Rada města  

I .   schva lu je  

 Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí daru v částce 8.120 ,- Kč od firmy Saar 
Gummi Czech. Dar je určen na podporu kultury. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/9 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Žádost MKS o schválení  odpisového plánu  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec předložený odpisový plán pro rok 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/10 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Žádost MKS  o odpis nedobytných pohledávek  

Rada města  

I .   schva lu je  
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Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec odpis nedobytných pohledávek v celkové částce 
991,- Kč za tři neuhrazené faktury z let 2015 - 2017 za výlep plakátů u jednorázových odběratelů. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/11 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Žádost MKS o př i jet í  darů na 4. Ples města  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí darů od firem Batist v částce 10.000,- Kč, 
Boltjes v částce 7.000,- Kč, Entaze v částce 1.400,- Kč, Izomat v částce 3.000,- Kč, MG Italy v částce 
5.000,- Kč, Plíštil Pavel v částce 600,- Kč, Semet v částce 6.000,- Kč a firmy Volhejn 4.890,- Kč, 
určené jako příspěvek na 4. Ples města. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/12 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Žádost ředite le MKS o př i jet í  daru od města Rtyně v Podkrkonoší  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku přijetí daru v částce 5.000,- Kč od města Rtyně v Podkrkonoší. Dar je 
určen na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/13 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Výběrové ř ízení na akci „Oprava budovy na st.  p . č .  96, k .  ú. Bohdašín nad Olešnic í“ .  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy s firmou ProBuild s.r.o, U Kaštánku 930, Červený Kostelec, IČO 03639851 na akci 
„Oprava budovy na st. p. č. 96, k. ú. Bohdašín nad Olešnicí“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy na akci „Oprava budovy na st. p. č. 96, k. 
ú. Bohdašín nad Olešnicí“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/14 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Výběrové ř ízení na akci „Oprava bytu v u l.  Náchodská č.  p.  276“.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy s firmou ProBuild s.r.o., U Kaštánku 930, Červený Kostelec na akci „Opravy bytu v 
ul. Náchodská č. p. 276, Červený Kostelec“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy na akci „Oprava bytu v ul. Náchodská č. 
p. 276“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/15 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Pověření  vykonávání občanských obřad ů  

Rada města  

I .   pověřu je  

členku zastupitelstva města paní Ing. Marcelu Frankovou. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 



USNESENÍ z  3.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 4.2.2019   Strana 4/7 
 

R-2019/3/16 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Střední  škola Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

Radě Královéhradeckého kraje přejmenování Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické na 
Střední odbornou a průmyslovou školu Otty Wichterleho a dále žádá o zachování a provozování školy 
v Červeném Kostelci. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/17 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 28.2.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/18 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Vlajka pro T ibet  

Rada města  

I .   souh las í  

s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/19 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Posouzení s tavu dřev in na území města v  roce 2019 -  smlouva o dí lo  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o dílo ve věci komplexního posouzení stavu dřevin na území města Červený 
Kostelec se společností SAFE TREES, s.r.o., IČ 26935287, Rosice u Brna. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města pana Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o dílo ve věci komplexního 
posouzení stavu dřevin na území města Červený Kostelec se společností SAFE TREES, s.r.o., IČ 
26935287, Rosice u Brna. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/20 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Takeuchi TB 228 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Kupní smlouvy na použitý stroj Takeuchi TB 228 s firmou Plan und Bau Baumachinen IP 
spol. s r.o., Výpadová 24/1036, 153 00 Praha 5, IČ 41694911 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/21 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Dobí jecí  stanice pro e lektromobi ly  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o možnostech zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily v ulici Bř.Kafky v Červeném 
Kostelci. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  
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starostu Ing. Rostislava Petráka a vedoucího odboru rozvoje města Ing. Pavla Matysku k dalšímu 
jednání o umístění dobíjecí stanice pro elektromobily v Červeném Kostelci. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/22 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Parkování  nájemníků domu v  u l .  Komenského čp.  26 na parkov išt i  vedle MÚ.  

Rada města  

I .   schva lu je  

udělit dočasnou výjimku pro obyvatelé domu čp. 26 v ul. Komenského s možností parkování bez 
časového omezení na parkovišti u Městského úřadu v Červeném Kostelci po dobu trvání pronájmu 
kanceláře v domu čp. 26 v ul. Komenského Policii ČR a to dodatkovou tabulkou na dopravní značce 
označení parkoviště pro konkrétní SPZ osobních automobilů 3H4 3269, 6H4 1715 a 3H7 9407. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/3/23 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Přechodné ubytování osob v soc iá lní  nouzi  

Rada města  

I .   schva lu je  

používání bytu v ul. Jiráskova 214/3 pro individuální pomoc osobám, které se dostanou do sociální 
nouze za denní sazbu 100,- Kč se splatností v den nástupu s tím, že rozhodnutí o umístění provede 
vedoucí sociálního odboru v součinnosti s vedoucím majetkového odboru a místostarostou města 
s možností hlasování per rollam, smlouva bude sjednávána na dobu nejdéle 1 měsíc a informace o 
umístění půjde do následující rady města. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu sociálního odboru 

1.1.  zajistit sociální pomoc ubytovanému. 
Termín: průběžně 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/24 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Poskytnutí  bytu v  u l .  J iráskova čp. 214/3  na dobu 1 měsíc od 5.  února 2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

krátkodobé ubytování v bytě v ul. Jiráskova čp. 214/3 ******* *********, který se ocitl ve stavu sociální 
nouze na dobu 1 měsíc od 5. února 2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/25 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

In formace z jednání  komise pro rozvoj a par t ic ipaci  obyvate l  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise pro rozvoj a participaci obyvatel konané dne 24.1.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/26 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Zvýšení  ceny nájemného za 1 m
2
 podlahové p lochy bytů v bytovém fondu Města 

Červený Koste lec od 1. března 2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  zvýšení ceny nájemného za 1 m² podlahové plochy bytů v bytovém fondu Města Červený Kostelec 
s platností od 1. března 2019 u bytů před rekonstrukcí z 43,22 Kč/m² na 48,50Kč/m², dále zvýšení 
nájemné bytů již po rekonstrukci z 50,- Kč/m² na 51,00 Kč/m². 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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2.  výši nájemného bytů v bytovém fondu Města Červený Kostelec za 1 m² podlahové plochy u všech 
nově sjednaných nájemních smluv před rekonstrukcí za 48,50 Kč/m² a po rekonstrukci za 60,- 
Kč/m² s účinností od 5.2.2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  zvyšovat nájemné bytů v bytovém fondu Města Červený Kostelec o výši inflace automaticky každý 
rok. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/27 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

In formace z jednání  komise pro kulturu a školstv í  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise pro kulturu a školství konané dne 28.1.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/28 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Stavební úpravy soc iá lních zař ízení  v autokempu Brodský  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření dodatku č.1 s firmou DELTA s.r.o., Velké Poříčí, Ke Koupališti 663 na akci "Stavební úpravy 
sociálních zařízení v kempu Brodský". 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/3/29 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

Rozpočtové opatření  č .  5/2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zvýšení  kapitálových výdajů na paragrafu 3613 (majetkový odbor – nebyty) o 805 tisíc Kč z důvodu 
vyšší vysoutěžené ceny rozpočtované investiční akce „Interiér malého sálu Divadla“ a toto zvýšení   
vyrovnat financováním, tj. vyšším zapojením převedeného zůstatku ZBÚ z roku 2018 do roku 2019 do 
rozpočtu, a to o 805 tisíc  Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/3/30 - 3. Rada města Červený Kostelec 4.2.2019 

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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