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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 10. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 13.5.2019   

 
 

R-2019/10/1 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Rozpočtové opatření  č .20/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o 120 tis. Kč z důvodu přesunu investiční akce roku 2018 (RS 
str.7,ř.25 částka 100 tis.Kč) Video-server - měst. kamerový systém do roku 2019 a pokrytí zvýšení 
výdajů financováním na položce 8115 - tj. zapojením 120 tis. Kč z převedeného, dosud do rozpočtu 
nezapojeného zůstatku prostředků ZBÚ z roku 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/2 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

In formace z jednání  bytové komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání bytové komise ze dne 17. 4. 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/3 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1006/14,  u l .  Generála Kratochví la,  by t po 
rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ********** *****, ***** ******* ************ ***, ** ********, na byt v ul. 
Generála Kratochvíla 1006/14, Č. Kostelec, 1+1, 5. podlaží. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/4 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 1007/26,  u l .  Generála Kratochví la,  by t po 
rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ***** ***********, ***** *** ********* ***, ** ********, na byt v ul. Generála 
Kratochvíla 1007/26, Č. Kostelec, 1+1, 3. podlaží.  

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/5 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 411/ 11,  u l .  Náchodská, byt  po částečné 
rekonstrukc i  

Rada města  

I .   zam í tá  
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uzavření nájemní smlouvy s p. ***** ******, ***** ******** *********** ****, ** ********, na byt v ul. 
Náchodská 411/ 11, Č. Kostelec, 1+1, 4. podlaží. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/6 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 55/4,  u l.  Horní Koste lec,  by t  po rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s p. ********* ******, ***** *** ********* ***, ** ********, na byt v ul. Horní 
Kostelec 55/ 4, Č. Kostelec, 2+1, 2. podlaží. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/7 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Uzav ření  nájemní smlouvy na byt čp. 276/3,  u l .  Náchodská,  byt  po rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s p. ******** ***********, ***** ** ****** ***, ** ********, na byt v ul. Náchodská 
276/3, Č. Kostelec, 3+1, 2. podlaží. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/8 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Bezplatný pronájem sokolovny  

Rada města  

I .   schva lu je  

bezplatný pronájem vestibulu sokolovny KČT Červený Kostelec  pro uspořádání turistických pochodů. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/9 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Pronájmy v  budově sokolovny  

Rada města  

I .   schva lu je  

návrh krátkodobých pronájmů v budově sokolovny s platností od 1.7.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/10 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Pronájem sokolovny  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny pro ******** **********, ***** ***** ***, ******* ******** za podmínek platných dne 
28.9.2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/11 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Žádost o odkoupení městské budovy s ev idenčním č ís lem 106 v Olešnic i  v k .ú Červený 
Kostelec.  

Rada města  

I .   odk ládá  

žádost o odkoupení městské budovy s evidenčním číslem 106 v Olešnici v k.ú Červený Kostelec z 
důvodu projednání v komisi majetkové a komisi pro rozvoj města a participaci obyvatel. 

         přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/12 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 
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Žádost  TJ Č. Koste lec o pronájem víceúčelového hř iště  

Rada města  

I .   souh las í  

s pronájmem víceúčelového hřiště spolku "Bavíme se sportem" z.s., Náchod pro uspořádání tří 
příměstských táborů pro děti z  Červeného Kostelce a okolí. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/13 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Červený 
Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec a Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizací, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na p. č. 897/9 v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/14 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Žádost o f inanční podporu l inky bezpečí  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar ve výši 1000 Kč Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 z rezervy RM. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/15 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Př ipomínky ze ZM konané dne 25.4.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky ze ZM, které se konalo dne 25.4.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  tajemníkovi 

1.1.  zajistit písemnou odpověď na žádost změny pravidel volného pobíhání psů na veřejném 
prostranství. 

Termín: 31.5.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/16 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Přístavba výtahu u ZŠ v Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

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 

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 
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Meziříčí, IČ: 28935934 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním 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-2019/10/17 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Žádost MKS o použi t í  invest ičního fondu na nákup automobi lu  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec použití investičního fondu na nákup ojetého 
automobilu v nejnižší možné ceně, dle směrnice pro nabídkové řízení, za 236.900,- Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/18 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Smlouva o rek lamě na 65.  MFF pro MKS  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření sponzorské smlouvy na 65. Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci s firmou 
PRIMÁTOR a.s., Dobrošovská 130, 547 40 Náchod, IČO: 47468661. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření sponzorské smlouvy na 65. Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci s firmou 
Saar Gummi Czech s.r.o., Stolín 105, Červený Kostelec, IČO: 25931857. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/19 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Smlouva o výpůjčce pozemku p.č . 802/2,  v k .ú. Lhota za Červeným Koste lcem  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 802/2, trvalý travní porost, o výměře 540 m
2
, v k.ú. Lhota 

za Červeným Kostelcem, za účelem pořádání Dne otevřených dveří firmy Pro – Charitu s.r.o., 
Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, zastoupené jednatelem Bc. Pavlem 
Melicharem na dobu určitou na 18.5.2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/20 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Smlouva o výpůjčce pozemků p.č . 987/2 a p.č. 987/1,  v k .ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 987/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o 
výměře 845 m

2
 a p.č. 987/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 7.980 m

2
 v k.ú. Červený Kostelec, za 

účelem pořádání vystoupení dětí pro rodiče a přátele, za doprovodu hudební skupiny „Koala“ Marií 
Chaloupkovou, Vyšehrad 622, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 01101200 zastoupené Marií 
Chaloupkovou, na dobu určitou na 21. 6. 2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/21 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Doložka GDPR ke zpracování  mezd obc i Slat ina nad Úpou  

Rada města  

I .   schva lu je  

doložku o mlčenlivosti třetích stran k přiložené platné Smlouvě o dílo sepsané mezi obcí Slatina nad 
Úpou a městem Červený Kostelec týkající se zpracování mezd. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podpisem Doložky o mlčenlivosti třetích stran k přiložené 
platné Smlouvě o dílo sepsané mezi obcí Slatina nad Úpou a městem Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/22 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Mikroprojekt "Sport  a kultura nás baví"  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o financování mikroprojektu typu B č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001790 s 
názvem „Sport a kultura nás baví“ realizováno z fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci 
programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.  

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/23 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Veřejnosprávní  kontro la od pověřené kontro lní  osoby  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

1.  zprávu z provedené kontroly využití veřejné finanční podpory poskytnuté Městem Červený 
Kostelec u kontrolovaných organizací: TJ Červený Kostelec, z.s.,  Volejbal Červený Kostelec, z.s. a 
Junák – český skaut, středisko Červený Kostelec, z.s.. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  Harmonogram veřejnosprávních kontrol pro rok 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/24 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Žádost Oblastní  char i ty Červený Koste lec o f inanční  dar ,  který  využi je  na výstavbu 
denního s tac ionáře,  rozšíření  pečovate lské s lužby a t ísňové péče v  budově Kafkovy 
vi ly  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

poskytnutí daru 800.000,- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/10/25 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Žádost o podporu červnové akce Havlovka 2019  

Rada města  

I .   zam í tá  

finančně podpořit akci Havlovka 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/26 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Žádost MŠ Náchodská o čerpání rezervního fondu na Oživ lou zahradu  

Rada města  

I .   schva lu je  

použití rezervního fondu a fondu investic MŠ Náchodská ke spolufinancování dotovaného projektu 
"Oživlá zahrada" celkem v částce 70.789 Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/27 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Žádost o poskytnut í  dotace z rozpočtu města na zaj iš tění dopravní obs lužnost i  

Rada města  
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I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec na zajištění dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi městem Červený Kostelec a Královéhradeckým krajem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/28 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Jmenování konkursní  komise -  konkurs  ředite l/ředi te lka MŠ Větrník Červený Koste lec  

Rada města  

v souladu s usnesením §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v 
souladu s ustanovením § 166 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením Rady 
města č. R- 2019/9/23 ze dne 29.4.2019 

I .   jm enu je  

konkursní komisi pro konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřská škola, Červený Kostelec, Větrník, okres Náchod, ve složení: 

Ing. Rostislav Petrák, člen určená zřizovatelem - předseda 

Jiří Regner, člen určený zřizovatelem 

Mgr. Svatava Odlová, členka určená Krajským úřadem Královéhradeckého kraje - odbor školství 

člen určený Českou školní inspekcí 

Mgr. Zdeňka Jirková, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení - ředitelka MŠ 
Rtyně 

Dagmar Burdychová DiS., pedagogický pracovník příspěvkové organizace MŠ Větrník 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

funkcí tajemníka komise, paní Irenu Petirovou, vedoucí správního odboru MěÚ. Tajemník není členem 
konkursní komise. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/29 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Dodatek č . 1 ke smlouvě o poskytnut í  s lužby ze dne 1.9.2010  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. ke smlouvě o poskytnutí služby ze dne 1.9.2010 s firmou Technické služby 
Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové, IČ: 64809447 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/30 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Fi lmový spot osobnost i  Červeného Koste lce  

Rada města  

I .   schva lu je  

natáčení krátkého filmového dokumentu další osobnosti města Červeného Kostelce p. Miroslava 
Čermáka společností TV JS z Úpice, se kterou je uzavřena rámcová dohoda na zpracování spotů pro 
město Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/10/31 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

Žádost o dotac i KHK  

Rada města  

I .   schva lu je  

podání žádosti na KÚ KHK o poskytnutí dotace z programu obnovy místních částí obcí - 19RRDU3, o 
částku 901 447 Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/10/32 - 10. Rada města Červený Kostelec 13.5.2019 

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. 


