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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 8. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 15.4.2019   

 
 

R-2019/8/1 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

In formace o průběhu příprav a real izací  invest ičních akcí  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/2 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Opt ický kabel od ul .  17.  l is topadu ke kote lně Gen. Kratochví la,  Červený Kostelec -  
I .etapa 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.08/19/VB/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-2019/8/3 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Veřejné prostranství  mezi  školami -  přípojka NN  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Dohody o postoupení práva a povinností z investorství a dalším postupu při výstavbě a 
uvádění do provozu energetického díla: Č. Kostelec, 17. listopadu – knn p.č.2070, IV-12-2018284 
mezi Městem Červený Kostelec a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené spol. CITRON 
GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-
12-2018284/SOBS VB/01, Č. Kostelec, 17. listopadu – knn p.č. 2070 mezi Městem Červený 
Kostelec a ČEZ Distribuce a.s., zastoupené spol. CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 
45, 542 12 Radvanice. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/4 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

"Přís tavba výtahu u ZŠ v  Červeném Koste lc i "  

Rada města  

I .   odk ládá  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Přístavba výtahu u ZŠ v  
Červeném Kostelci“ a pořadí uchazečů: 

       1.   RP výtahy s.r.o., Julia Fučíka 182, 517 71 České Meziříčí, IČ: 28935934,  

             cena bez DPH 2. 659 928 Kč, cena s DPH 3.218 512,89 Kč  
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       2.   ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové, IČ: 42228573,  

             cena bez DPH 2. 991 696, cena s DPH 3. 619 952,16 Kč 
      přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Přístavba výtahu u ZŠ v Červeném Kostelci“ mezi 
Městem Červený Kostelec a firmou RP výtahy s.r.o., Julia Fučíka 182, 517 71 České Meziříčí, IČ: 
28935934. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/5 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Směrnice pro zadávání veře jných zakázek malého rozs ahu 

Rada města  

I .   schva lu je  

organizační směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle přílohy. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/6 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Revokace usnesení č .R -2018/20/3 ze dne 10.9.2018  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č.R-2018/20/3 ze dne 10.9.2018 o schválení územní studie US05 lokality K-SM-01 – 
Červený Kostelec (Lánská), kterou vypracoval Ing. arch. Aleš Přibyl v červenci 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/7 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Územní studie US05 lokal i ty  K -SM-01 -  Červený Kostelec (Lánská)  

Rada města  

I .   schva lu je  

územní studii US05 lokality K-SM-01 – Červený Kostelec (Lánská), kterou vypracoval Ing. arch.  Aleš 
Přibyl v lednu 2019 pod č. zak. 2/2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/8 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Žádost MKS o př i jet í  darů  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí darů od firem Boltjes na podporu Hadářku, v 
částce 5.000,- Kč, Saar Gummi Czech s.r.o. na podporu Hadářku, v částce 6.000,- Kč, a od obce 
Studnice, částku 2.000,- Kč, na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/9 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

In formace z jednání  komise výstavby dne 27.3.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání komise výstavby ze dne 27.3.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

vedoucího majetkového odboru zahájit jednání o odkoupení částí pozemků, potřebných k rozšíření 
stávající komunikace mezi silnicí I/14 a lokalitou budoucí zástavby L-SM-02 ve Lhotě U Devíti křížů. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/10 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

In formace z jednání  majetkové komise  
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Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání majetkové komise ze dne 25. 03. 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/11 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Propachtování část i  pozemku p.č . 91/2 v  k.ú. Horní  Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

propachtování části pozemku v majetku města -  p.č. 91/2 (ostatní plocha), o výměře cca  62 m
2
, a 

části pozemku st.p.č. 90 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře cca 47 m
2
 v k.ú. Horní Kostelec za 

účelem zahrádkaření pro p. ****** *******, ***** ******** **, ** za cenu 2,- Kč/m
2
. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/12 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 1156/1 v k .ú. Červený Kostelec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej části pozemku z majetku města Červený Kostelec 1156/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 
o výměře cca 10 m

2
, v k.ú. Červený Kostelec, pro p. **** ********, ********** ***, *** ** ******* ********, ani 

žádnému eventuálnímu dalšímu žadateli, z důvodu příliš úzké komunikace. Navíc žádaná část 
pozemku je těsně přimknutá ke zdi sousední nemovitosti, ve které má vlastník dvířka/manipulační 
otvor a předkládá ZM k projednání 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/13 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Prodej částí  pozemků p.č . 1054/4 a p.č.  1058/1 v  k.ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej částí pozemků z majetku Města Červený Kostelec, p.č. 1054/4 (zahrada) o výměře cca 81 m
2
, 

a části pozemku p.č. 1058/1 (orná půda) o výměře cca 270 m
2
 v k.ú. Červený Kostelec, pro **** ****** 

*****, ******** ****, *** ** ******* ********, z důvodu v současné době připravované územní studie této 
oblasti, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/14 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Prodej pozemku p.č.  1107/7 v k .ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku z majetku města -  p.č. 1107/7 (trvalý travní porost) o výměře 69 m
2
 v k.ú. Červený 

Kostelec pro p. ****** *****, ******** **, *** ** ******* ********, z důvodu v současné době připravované 
územní studie této oblasti, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/15 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 889/87 v k .ú. Červený Kostelec  

Rada města  

I .   doporuču je  

prodej části pozemku z majetku města p.č. 889/87 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 23 
m

2
 v k.ú. Červený Kostelec, pro ** ***** ******, **** *********** ****, *** ** ******* ******** a předkládá ZM 

k projednání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/16 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 
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Bezúplatný převod část i  pozemku p.č.  841/3 v k.ú.  Červený Kostelec  

Rada města  

I .   doporuču je  

bezúplatný převod části pozemku do majetku města p.č. 841/3 (ostatní plocha, sportoviště a rekreač. 
plocha) o výměře cca 237 m

2
 v k.ú. Červený Kostelec z majetku těchto vlastníků: ******** ***, ******** 

***, ***** ******* ******** - spoluvl. podíl: 607/17929, ****** ******, ***** ******* ** – spoluvl. podíl: 
835/17929, ****** *****, ****** ****, ******** ***, ***** ******* ********, SJM – spoluvl. podíl: 749/17929, 
***** ****, ******** ***, ***** ******* ******** -  spoluvl. podíl: 730/17929, ***** *****, ******** ***** ****, 
******** ***, ***** ** ********, SJM – spoluvl. podíl: 729/17929, ******** *****, ******** ***, ***** ******* 
******** – spoluvl. podíl: 732/17929, ***** ******, ***** ******* ** - spoluvl. podíl: 730/17929, ***** ****, 
******* *****, ******** ***, ***** ******* ********, SJM - spoluvl. podíl: 731/17929, ******** *******, ******** 
***, ***** ******* ******** - spoluvl. podíl: 733/17929, ****** ****, ******** *********, ******** ***, ***** ******* 
********, SJM - spoluvl. podíl: 733/17929, ******** ********, ******** ***, ***** ******* ******** * spoluvl. 
podíl: 422/17929, ***** ******, ******* *****, ******** ***, ***** ******* ********, SJM - spoluvl. podíl: 
734/17929, ********* ********, ******** ***, ***** ******* ******** - spoluvl. podíl: 835/17929, Němejc 
********* * ********* ******, ******** ***, ***** ** ********, SJM – spoluvl. podíl: 723/17929, ********* ******* 
****, ******* ***, ***** ** ******** –spoluvl. podíl: 732/17929, ****** *****, ******** ***, ***** ******* ******** – 
spoluvl. podíl: 725/17929, ****** ********, ******** ***, ***** ******* ******** – spoluvl. podíl: 612/17929, 
***** ***, ******** ***, ***** ******* ******** – spoluvl. podíl: 738/17929, ********* *******, ******** ***, ***** 
******* ******** – spoluvl. podíl: 734/17929, ****** *****, ******** ******, **** *********** ****, ***** ** 
********, SJM – spoluvl. podíl: 832/17929,  

SBD Náchod, Parkány 311, 54701 Náchod – spoluvl. podíl: 2072/17929, ******** *****, ******** ***, ***** 
******* ******** – spoluvl. podíl: 629/17929, *** ******** **** ****** *******, ******** ***, ***** ******* ********, 
SJM – spoluvl. podíl: 832/17929  a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

zahájit jednání se společenstvím vlastníků o převodu zeleného pruhu mezi chodníčkem a plotem 
Háčka a současně jednat o možném odkupu části pozemku, souběžně podél komunikace mezi 
hřištěm na Koubovce a Háčkem za účelem rozšíření komunikace, vybudování chodníku a vybudování 
parkoviště a to s vlastníky obou bytových domů. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/17 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Bezúplatný převod část i  nebo celého pozemku p.č . 1189/2 v k .ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

převod celého pozemku p.č. 1189/2 v k.ú. Červený Kostelec z majetku ÚZSVM a následně uskutečnit 
směnu části takto získaného pozemku za část pozemku p.č. 932/24, který je v majetku pana **** *****, 
******* ****, *** ** ******* ******** a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/18 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Výběrové ř ízení "Oprava soc iá lních zař ízení v budově Zák ladní školy,  Komenského 
č.p.540"  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Oprava sociálních zařízení" v budově Základní školy V. 
Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci "Oprava sociálních zařízení" v budově Základní školy V. Hejny, 
Komenského 540, Červený Kostelec s firmou ProBuild s.r.o., U Kaštánku 930. Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/19 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Výměna rozvaděčů u vodní p lochy rybníku Krčmařík  

Rada města  

I .   schva lu je  
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výměnu dvou rozvaděčů na pozemku u vodní plochy rybníku Krčmařík. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/20 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Výběrové ř ízení na pro jektovou dokumentac i pro real izac i s tavby „Výměna kot lů vč . 
hořáku p lynové kote lny Větrník“ .  

Rada města 

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci „Výměna kotlů vč. hořáku plynové kotelny Větrník“. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podpisem smlouvy o dílo na vypracování projektové 
dokumentace na akci „Výměna kotlů vč. hořáku plynové kotelny Větrník“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/21 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Zrušení pohledávky za pronájem pozemku parc. č .  1056/3 (zahrádka)  

Rada města  

I .   schva lu je  

zrušení pohledávky za pronájem pozemku parc. č. 1056/3 (zahrádka), v k.ú. Červený Kostelec. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/22 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Žádost tenisového oddílu Červený Koste lec o f inanční  podporu na zakoupení čerpadla  

Rada města 

I .   schva lu je  

žádost tenisového oddílu Červený Kostelec o finanční podporu ve výši 50% na zakoupení silnějšího 
čerpadla. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/23 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Předcházení vzniku b io logicky rozloži telnýc h a text i lních odpadů ve městě Červený 
Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

znění Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 460 kusů kompostérů na 
biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu a 1 kusu kontejneru na textil v rámci projektu 
"Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Červený Kostelec" a její 
zveřejnění a zaslání předloženým společnostem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o podlimitní veřejnou 
zakázku na dodávku 460 ks kompostérů na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu a 1 kusu 
kontejneru na textil v rámci projektu "Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů 
ve městě Červený Kostelec". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/24 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Nádobový sběr drobných kovů v  Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

předložené nabídky nádobového sběru drobných kovů v Červeném Kostelci společnosti TRANSPORT 
Trutnov s.r.o. ze dne 25.3.2019 a pana Pavla Plíštila ze dne 28.3.2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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I I .   doporuču je  

svépomocný způsob obsluhy nádob na sběr drobných kovů městem prováděný odborem místního 
hospodářství s předáváním kovů jako suroviny do výkupu do sběrny pana Pavla Plíštila v Červeném 
Kostelci. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  pořídit 4 kusy plastových sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr drobných kovů do 
vlastnictví města. 

Termín: 30.4.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

1.2.  zajistit pravidelnou obsluhu sběrných nádob pro sběr drobných kovů. 
Termín: průběžně 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/25 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Obecně závazná vyhláška č . 1/2019  

Rada města  

I .   doporuču je  

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o změně obecně závazné vyhlášky 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-2019/8/26 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Pronájem sokolovny  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny **** ******* *********, ********** **, ******* ******** dne 31.8.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  připravit návrh kalkulace a provozování pronájmu sokolovny ke komerčním účelům. 
Termín: 8.5.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/27 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Rozpočtové opatření  č .  12/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  zvýšení rozpočtu běžných příjmů o 60 tisíc Kč  na položce 2141 o úroky z již realizovaného 
termínovaného vkladu 20 mil. Kč na 3 měsíce s úrokovou sazbou 1,2 % p. a.  a zároveň zvýšení 
rozpočtu běžných výdajů o 60 tisíc Kč na paragrafu 4359 (ostatní služby sociální péče) na provoz  
služby "senior taxi". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  přesun 180 tisíc Kč na provoz Informačního centra z rozpočtu běžných výdajů paragrafu 6171 
(správa) do rozpočtu běžných výdajů paragrafu 3349 (ostatní záležitosti sdělovacích prostředků). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/28 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Rozpočtové opatření  č .  13/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových příjmů o 45.798,50 Kč  na položce 3121 paragrafu 3412 z důvodu 
přijetí 50 % finanční spoluúčasti tenisového oddílu ČK na zakoupení a instalaci vodního čerpadla, 
zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů celkem o 45.798,50 Kč ke krytí 50 % finanční spoluúčasti města 
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(24,5 tisíce Kč vratky dotací poskytnutých v roce 2018 z dotačního programu města - položka 2229 a  
21.298,50 Kč zvýšení příjmů z využití Sokolovny - položka 2111) 

a zároveň zvýšení kapitálových výdajů o 91.597 Kč na paragrafu 3412 (sportovní zařízení v majetku 
města) na zakoupení a instalaci vodního čerpadla pro zázemí tenisu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/29 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Rozpočtové opatření  č .  14/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 3613 (nebytové hospodářství)  o 70.780 Kč (cena 
včetně DPH) z důvodu výměny dvou rozvaděčů včetně zednické přípomoce na pozemku u vodní 
plochy rybníku Krčmařík a pokrýt jej financováním na položce 8115 - tj. zapojením 70.780 Kč z 
převedeného, dosud do rozpočtu nezapojeného zůstatku prostředků ZBÚ z roku 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/30 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Rozpočtové opatření  č .  15/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů o přijatou neinvestiční průtokovou dotaci 250 tisíc Kč pro MKS účelově 
určenou na výdaje spojené s pořádáním Mezinárodního folklorního festivalu v srpnu 2019 a zároveň 
zvýšení výdajů rozpočtu města na provozní příspěvek MKS o 250 tis. Kč na paragrafu 3392 z důvodu 
přeposlání dotace Městskému kulturnímu středisku. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/31 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Rozpočtové opatření  č .  16/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na paragrafu 3633 (optická síť)  o 300 tis. Kč z důvodu rozšíření 
městské optické sítě do objektu Divadla J.K.Tyla a zázemí volejbalu a navýšení výdajů pokrýt 
financováním na položce 8115 - tj. zapojením 300 tis. Kč z převedeného, dosud do rozpočtu 
nezapojeného zůstatku prostředků ZBÚ z roku 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/32 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Rozšíření městské opt ické s ítě do objektu Divadla J .K.Tyla a zázemí vole jbalu  

Rada města  

I .   schva lu je  

rozšíření městské optické sítě do objektu Divadla J.K.Tyla a zázemí volejbalu. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/33 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Hospodaření voda 2/2019 a 3/2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření voda za období únor a březen 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/34 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Obecně závazná vyhláška 2/2019 o nočním k l idu  

Rada města  
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I .   doporuču je  

Obecně závaznou vyhlášku 2/2019 o nočním klidu a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/35 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Smlouva o smlouvě budoucí o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě č . 5/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 5/2019 pro Budoucí 
oprávněné: manžele **********, ** ****** ***, *** ** ******* ******** - kanalizační přípojka v délce asi 49,77 
m, na pozemcích v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 842/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a p.č. 842/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem a 
parc. č. 889/152, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Červený Kostelec, dle situace z projektové 
dokumentace, z 11/2018, vyhotovené firmou URBANIC HAUS s.r.o., Na Sibiři 461, 549 54 Police nad 
Metují, za předpokládanou finanční náhradu 9.807,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/36 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Koupě pozemků p.č . 841/34, 841/32 a st .p.č.  276/4 v  k.ú.  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

koupi pozemků, do majetku Města Červený Kostelec: p.č. 841/34, zahrada, o výměře 414 m
2
, p.č. 

841/32, zahrada, o výměře 469 m
2
 a st.p.č. 276/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 76 m

2
 - na 

němž se nachází stavba obytného domu, vše v k.ú. Červený Kostelec, z majetku ***** ********, 
********* **, *** **, ******* *** ****** * ****** ********, ** ****** ***, *** ** ******* ********. Pozemky vč. stavby 
domu za celkovou cenu v čase a místě mírně vyšší než obvyklou 1.300.000,- Kč, za účelem možnosti 
rozšíření domu s pečovatelskou službou, nebo i k zřízení navazujících sociálních služeb jako je 
odlehčovací služba nebo denní stacionář a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/37 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Koupě část i  pozemku p.č . 840/2 v k .ú.  Č ervený Kostelec  

Rada města  

I .   doporuču je  

koupi části pozemku do majetku Města Červený Kostelec, p.č. 840/2, zahrada, nově označeného p.č. 
840/11, zahrada, o výměře 102 m

2
, odděleného geometrickým plánem č.: 1871-60/2019, 

vypracovaného Geodézií Topos a.s., dne 8.4.2019, z majetku Oblastní charity Červený Kostelec, IČO 
48623814, se sídlem 5. května 1170, 54941 Červený Kostelec, zastoupené Miroslavem Wajsarem, za 
cenu v čase a místě obvyklou 357,- Kč/m

2
, tj. celkem 36 414,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/38 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Kupní  smlouva o převodu vlas tn ického práva k  pozemku  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  koupi pozemku p.č. 938/29, ovocný sad, o výměře 799 m
2
 v k.ú. Červený Kostelec, na základě 

Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k pozemku, mezi Stranou kupující - Městem Červený 
Kostelec a stranou prodávající - Oblastní charitou Červený Kostelec, IČO: 48623814, se sídlem 5. 
května 1170, 549 41 Červený Kostelec, zastoupenou Miroslavem Wajsarem, za cenu v čase a 
místě obvyklou 563.295,- Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti mezi Městem Červený Kostelec a 
Oblastní charitou Červený Kostelec, IČO: 48623814, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený 
Kostelec, zastoupenou Miroslavem Wajsarem, za cenu v čase a místě obvyklou 563.295,- Kč a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/8/39 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Zřízení s lužebnost i  chůze a j ízdy na pozemku p.č . 840/2 v  k.ú.  Červený Kostelec  

Rada města  

I .   doporuču je  

zřízení služebnosti chůze a jízdy na pozemku povinného, parc. č. 840/2, v k.ú. Červený Kostelec, 
Oblastní charity Červený Kostelec, IČO 48623814, se sídlem 5. května 1170, 54941 Červený 
Kostelec, zastoupené Miroslavem Wajsarem, ve prospěch oprávněného, Města Červený Kostelec. 
Služebnost chůze a jízdy je vymezena geometrickým plánem č.: 1871-60/2019, vypracovaným 
Geodézií Topos a.s., dne 8.4.2019 a je v rozsahu 170,6 m

2
 a zřizuje se bezúplatně, na dobu 

neurčitou, za účelem zajištění trvalého přístupu ke stávajícímu i případnému rozšířenému domu s 
pečovatelskou službou a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/40 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Smlouva o smlouvě budoucí  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  směnu částí pozemků, bez doplatku, p.č. 889/41, ostatní plocha, o výměře cca 237 m
2
 z majetku 

Města Červený Kostelec a část pozemku p.č. 887/1, trvalý travní porost o výměře cca 330 m
2
 z 

majetku Oblastní charity Červený Kostelec, IČO: 48623814, se sídlem 5. května 1170, 549 41 
Červený Kostelec, zastoupenou Miroslavem Wajsarem a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem ČK a Oblastní charitou Červený Kostelec, IČO: 
48623814, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, zastoupenou Miroslavem 
Wajsarem, jejíž přílohou a nedílnou součástí je Směnná smlouva a smlouva o zřízení služebnosti 
stezky, která upravuje podmínky směny a zřízení služebnosti a předkládá ZM k projednání. 

 

 
 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/41 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Rozpočtové opatření  č .17/2019  

Rada města  

I .   doporuču je  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů po výběru dodavatele u investiční akce "Výtah ZŠ V.Hejny" (RS 
str.5 ř.4 schválený rozpočet 1,7 mil. Kč) o 1.700.000 Kč pokrýt financováním, tj. vyšším zapojením 
převedeného zůstatku ZBÚ z roku 2018 do rozpočtu roku 2019, a to o 1,7 mil. Kč a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/42 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Nabídka pozemků p.č .  1056/3 a 1107/5 v  ul .  Družstevní k  bezúplatnému převodu 
Královéhradeckému kra j i  k  vybudování domova pro seniory  

Rada města  

I .   doporuču je  

nabídnout pozemky p.č. 1056/3 a 1107/5 v ul. Družstevní k bezúplatnému převodu 
Královéhradeckému kraji k vybudování domova pro seniory s tím, že při neuskutečnění této investiční 
akce pozemky zůstanou majetkem města a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/43 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

Chodník Olešnice, úsek ZŠ -  zastávka -  prodejna 

Rada města  
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I .   doporuču je  

rozdělení investiční akce „Chodník Olešnice, úsek ZŠ – zastávka – prodejna“ na dvě akce „Chodník 
Olešnice, úsek ZŠ – zastávka“ a „Chodník Olešnice, úsek zastávka – prodejna“ s oddělenými 
projektovými dokumentacemi a na sobě nezávislým termínem realizace a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/8/44 - 8. Rada města Červený Kostelec 15.4.2019 

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. 


