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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 9. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 29.4.2019   

 
 

R-2019/9/1 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

„Opt ický kabel od u l ice 17.  l is topadu ke kote lně Gen.  Kratochví la –  I I .  etapa a od ul .  
Gen.  Kratochví la k MŠ Větrník,  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 „Optický kabel od ulice 17. listopadu ke 
kotelně Gen. Kratochvíla – II. etapa a od ul. Gen. Kratochvíla k MŠ Větrník, 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 
„Optický kabel od ulice 17. listopadu ke kotelně Gen. Kratochvíla – II. etapa a od ul. Gen. 
Kratochvíla k MŠ Větrník, 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 dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Optický kabel od 
ulice 17. listopadu ke kotelně Gen. Kratochvíla – II. etapa a od ul. Gen. Kratochvíla k MŠ Větrník, 
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 „Optický kabel od ulice 17. listopadu ke kotelně Gen. Kratochvíla – II. 
etapa a od ul. Gen. Kratochvíla k MŠ Větrník, Červený Kostelec“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/2 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Rozvoj eGovernmentu na MěÚ v Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávky „Rozvoj eGovernmentu na MěÚ v 
Červeném Kostelci“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona č.134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pořadí uchazečů: 

1. DLNK, s.r.o., T.G.Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 26012162 s nabídkovou 
cenou 4 583 300,- Kč bez DPH  

      přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dodávce hardware a software a poskytnutí souvisejících služeb a Smlouvy o 
technické podpoře programového vybavení na akci „Rozvoj eGovernmentu na MěÚ v Červeném 
Kostelci“  mezi Městem Červený Kostelec a firmou DLNK, s.r.o., T.G.Masaryka 1427, 549 01 Nové 
Město nad Metují, IČ:26012162. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/9/3 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Rozpočtové opatření  č .18/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 280 tisíc Kč - v souvislosti s dotovanou investiční akcí "Výzva 28 
IROP, informační a komunikační systémy" a toto zvýšení výdajů pokrýt financováním, tj. vyšším 
zapojením převedeného zůstatku ZBÚ z roku 2018 do rozpočtu roku 2019, a to o 280 tis. Kč. 

     přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/4 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Rozpočtové opatření  č .19/2019  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o 4.761.311 Kč z důvodu předfinancování dotované části 
schválené investiční akce "Výzva 28 IROP, informační a komunikační systémy" (RS str.6, ř.9) a 
jeho pokrytí financováním, tj. vyšším zapojením převedeného zůstatku ZBÚ z roku 2018 do 
rozpočtu roku 2019, a to o 4.761.311 Kč a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  přesun části rozpočtu kapitálových výdajů této dotované akce do rozpočtu běžných výdajů této 
akce, a to podle skutečnosti a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/5 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Žádost MKS o mimořádné př íspěvky na výjezdy MDO a H adářku  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  Městskému kulturnímu středisku Č. Kostelec mimořádný příspěvek ve výši 3.500,- Kč na výjezd 
Městského dechového orchestru do Zabkowic Slaskie na Velikonoční jarmark z rezervy RM. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  Městskému kulturnímu středisku Č. Kostelec mimořádný příspěvek v celkové výši 13.000,- Kč  na 
výjezdy Dětského folklorního souboru Hadářek do Zabkowic Slaskie na Velikonoční jarmark, na 12. 
folklorní festival Horácko zpívá a tančí do Světlé nad Sázavou a na 45. mezinárodní festival Pod 
Zvíčinou do Lázní Bělohrad z rezervy RM. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/6 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Pronájem sokolovny pro uspořádání promenádního koncertu  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost Městského kulturního střediska, Žižkova 365, Červený Kostelec pro uspořádání promenádního 
koncertu Městské dechové hudby s hosty v sokolovně v případě nepříznivého počasí dne 25.5.2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/7 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Pronájem sokolovny pro uspořádání "Plesu města"  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost Městského kulturního střediska, Žižkova 365, Červený Kostelec o pronájem sokolovny pro 
uspořádání "Plesu města" dne 25.1.2020. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/8 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Pronájem sokolovny pro uspořádání tanečních kurzů  
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Rada města  

I .   schva lu je  

žádost Městského kulturního střediska, Žižkova 365, Červený Kostelec o pronájem sokolovny pro 
uspořádání tanečních kurzů. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/9 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Pronájem sokolovny pro uspořádání 11. char i tn ího p lesu  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny pro Oblastní charitu, 5. května 1170, Červený Kostelec pro uspořádání plesu dne 
9.11.2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/10 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Návrh pronájmů v  budově sokolovny  

Rada města  

I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  dopracovat návrh pronájmů v budově sokolovny, Chrby 675, Červený Kostelec s platností od 
1.7.2019. 

Termín: 8.5.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/11 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcného břemene a dohodou o umístění  stavby  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-2018492/SOBS VB/01 Č. Kostelec – Jiráskova – knn pro p.č. 20/2, pro budoucího oprávněného 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 
Podmokly, zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 14. 1. 2019, evid.č. PM/II – 
362/2018 spol. CITRON GOROUP ELEKTRO, s.r.o., se sídlem Radvanice 45, Radvanice v Čechách, 
PSČ 542 12, IČ: 26012138, DIČ: CZ26012138, na pozemku parc. č. 1035/23, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Horní Kostelec v majetku budoucího povinného Města Červený Kostelec, Náměstí 
T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, zemní kabelové vedení v rozsahu asi 2,4 m

2
/4 bm , za 

finanční náhradu 1.000,- Kč bez DPH. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/12 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 3/2019/2358  

Rada města  

I .   odk ládá  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.: 3/2019/2358– vodovodní přípojka v délce 
4,98 bm a kanalizační přípojka v délce 4,28 bm, dle GP č. 386-026/2019, ze dne 28. 3. 2019, na 
pozemcích p.č. 420, ostatní plocha, ostatní komunikace, a p.č. 1026, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Stolín, pro „oprávněného“ **** ********, ********** ***, *** ** ******* ******** a 
„povinného“ Město Červený Kostelec, Nám. T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 
00272566, DIČ: CZ00272566, zastoupené starostou města Ing. Rostislavem Petrákem, za finanční 
náhradu 2.778,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/13 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 7/2019  
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Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 7/2019, 
pro Budoucí oprávněné: ******* * ********* ********, ******** **, *** ** ******* ******** - kanalizační přípojka 
v délce asi 1,5 m, na pozemku p.č. 1026, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Horní Kostelec, 
dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Pavlou Adámkovou, Řehákova 907, 54941 Červený 
Kostelec, za předpokládanou finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/14 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

In formace z jednání  soc iá lní  komise ze dne 8.4.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sociální komise konané dne 8.4.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/15 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt 15 v  DPS U Jakuba  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/15 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, 1. patro) s paní ***** *********, ***** **, ******* ********* 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/16 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 8.4.2019  

Rada města  

I .   bere  na  vědom í  

informace z jednání komise životního prostředí ze dne 8.4.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

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

1.1.  vytipovat vhodné lokality k výsadbě řadových a liniových výsadeb kolem komunikací. 
Termín: 30.6.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/17 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Výběrové ř ízení na pozic i městského architekta města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  na doporučení hodnotící komise ustanovené RM pro výběr městského architekta města Červeného 
Kostelce, aby městským architektem byl Ing. arch. Lukáš Ehl, bytem Křinické sídliště 209, 550 01 
Broumov. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  Příkazní smlouvu o poskytování služeb městského architekta města Červený Kostelec. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka k podpisu Příkazní smlouvy o poskytování služeb městského 
architekta s Ing. arch. Lukášem Ehlem, bytem Křinické sídliště 209, 550 01 Broumov. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/18 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

In formace o provedeném auditu společnost í  EKO -KOM, a.  s.  

Rada města  
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I .   bere  na vědom í  

informaci o provedeném auditu odpadového hospodářství města společností EKO-KOM, a. s., dne 
8.4.2019 se zaměřením na tříděný sběr využitelných odpadů. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/19 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Pyt lový způsob sběru směsných komunálních odpadů v rekreační oblast i  rybníka 
Špinka  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o pytlovém způsobu sběru směsných komunálních odpadů v rekreační oblasti rybníka 
Špinka pro rekreační sezónu 2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/20 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Souhlas zř izovate le se zapojením škol  do pro jektu o bědy do škol  

Rada města  

I .   souh las í  

se zapojením škol do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III - obědy do škol 
pro školní rok 2019/20. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/21 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Navýšení  kapaci ty sběrného dvora Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  Výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Navýšení 
kapacity sběrného dvora, Červený Kostelec“ a pořadí uchazečů: 

1. Silnice Svoboda a.s., Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov – nabídková cena 2 079 667,00Kč bez 
DPH 

2. Repare Trutnov s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov – nabídková cena 2 189 057,35 Kč bez 
DPH 

3. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – nabídková cena 2 740 369,00Kč bez 
DPH 

4. Stako Červený Kostelec, s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec – 
nabídková cena 2 749 000,00Kč bez DPH 

     přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec“ 
mezi Městem Červený Kostelec a firmou Silnice Svoboda, a.s., Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov, IČ: 
05468187. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/22 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Jednací  řád komisí  rady města.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Jednací řád komisí rady města s účinností ode dne schválení. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Jiřímu Regnerovi, místostarostovi 

1.1.  do 10. května 2019 seznámit předsedy a tajemníky komisí s Jednacím řádem komisí rady 
města. 

 
Termín: 10.05.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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2.  Vedoucímu odboru informatiky 
2.1.  zajistit do 31. května 2019 možnost zveřejňování zápisů komisí na internetových stránkách 

města. 
 

Termín: 31.05.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   jm enu je  

1.  pověřeným členem rady Rostislava Petráka pro Komisi pro rozvoj města a participaci obyvatel a 
Komisi pro tělovýchovu a sport. 

       přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  pověřeným členem rady Jiřího Regnera pro Komisi životního prostředí, Komisi pro správu majetku, 
Komisi bytovou a Komisi sociální a zdravotní. 

       přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  pověřeným členem rady Milana Hrstku pro Komisi dopravní. 
       přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  pověřeným členem rady Tomáše Prouzu pro Komisi výstavby. 
       přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

5.  pověřeným členem rady Markétu Šolcovou pro Komisi pro kulturu a školství. 
       přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

 

R-2019/9/23 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Konkurs  na obsazení  pracovního mís ta ředi te le/ředite lky  MŠ Větrník  

Rada města  

I .   vyh lašu je  

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Červený Kostelec, 
Větrník 999, okres Náchod. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu 

- požádat Královéhradecký krajský úřad a Českou školskou inspekci, o delegování jejich zástupce za 
člena konkursní komise 

- požádat ředitele jiné mateřské školy o souhlas se jmenováním za člena konkursní komise 

- vyzvat ředitele školy, na kterou je vypsán konkurs, aby provedl volbu zástupce z  pedagogických 
pracovníků, který bude členem konkursní komise 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/9/24 - 9. Rada města Červený Kostelec 29.4.2019 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

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

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucí správního odboru 

1.1.  připravit tiskoviny, ve spolupráci s Knihovnou Břetislava Kafky, pro vítání občánku v rámci 
projektu bookstart. 

 
Termín: 31.5.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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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. 


