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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 11. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 27.5.2019   

 
 

R-2019/11/1 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

I I I /5672 Horní Koste lec (Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 -  inž.  s í tě a chodníky, Červený 
Kostelec)  

Rada města  

I .   p ro jedna la  

zprávu o posouzení  nabídek a závěry hodnotící komise z posouzení nabídky na veřejnou zakázku na 
stavební práce na, III/5672 Horní Kostelec“. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

vyloučení účastníka zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky EUROVIA CS, a.s., Národní 
138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 74 924, z důvodu, že nabídka předložená účastníkem 
zadávacího řízení nesplňuje zadávací podmínky. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/2 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Rozpočtové opatření  č .21/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci na veřejně prospěšné pracovníky 
ve výši 152.000 Kč a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 152.000 Kč na paragrafu 3745 
(středisko místního hospodářství) v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/3 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Rozpočtové opatření  č .22/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení kapitálových výdajů o 208.500 Kč na investiční akci „Rekonstrukce knihovny na Bohdašíně“ 
(RS str. 5 řádek 20, schválený rozpočet 700 tis. Kč), a to z důvodu víceprací doporučených  ing.  arch.  
Pavlem Šmelhausem a pokrytí financováním, tj. zapojením 208,5 tis. Kč z převedeného, dosud do 
rozpočtu nezapojeného zůstatku prostředků ZBÚ z roku 2018. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/4 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Rozpočtové opatření  č .23/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných výdajů na paragrafu 3613 (nebyty) o 74.000 Kč z důvodu vybavení rekonstruované 
knihovny na Bohdašíně drobným dlouhodobým hmotným majetkem a pokrytí těchto výdajů 
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financováním na položce 8115 - tj. zapojením  74.000 Kč z převedeného zůstatku běžných účtů do 
roku 2019 dosud nezapojeného do letošního rozpočtu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/5 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Rozpočtové opatření  č .24/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun částky 66.550 Kč z běžných výdajů na opravy na paragrafu 3613 (nebyty) do kapitálových 
výdajů na paragrafu 3613, a to  na krytí výdajů na projektovou dokumentaci k investiční  akci „úprava 
VZT - regulace tepla“  v budově školní jídelny, původně rozpočtované v roce 2019 jako oprava (RS 
str.10, řádek 65). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/6 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Rozpočtové opatření  č .25/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení kapitálových výdajů na paragrafu 3745 (veřejná zeleň) o 300.000 Kč z důvodu  dovybavení  
střediska pro údržbu veřejné zeleně travní sekačkou Spider a jeho pokrytí financováním na položce 
8115 - tj. zapojením  300.000 Kč z převedeného zůstatku běžných účtů do roku 2019 dosud 
nezapojeného do letošního rozpočtu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/7 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Rozpočtové opatření  č .26/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení kapitálových výdajů o 75.770 Kč na paragrafu 3412 (sportovní zařízení v majetku města) z 
důvodu nákupu a instalace nového frekvenčního  měniče  a expanzní nádoby pro zázemí tenisu, které 
bude kryto z 50% přijatým darem od tenisového oddílu ČK a z 50% zapojením  37.885 Kč z 
převedeného zůstatku běžných účtů do roku 2019 dosud nezapojeného do letošního rozpočtu  

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/8 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Hospodaření města za  leden až duben 2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření města za leden až duben 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/9 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Dodatek č . 2 ke Smlouvě o př ezkoumání hospodaření  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření, jehož předmětem je zvýšení 
ceny o 1 tisíc Kč a prodloužení platnosti smlouvy, kterou město uzavřelo dne 14.6.2017 s firmou 
C.P.A. Audit spol. s r.o.  tak, že se smlouva vztahuje i na přezkoumání hospodaření města za rok 
2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/10 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací  města v I .  č tvr t le t í  2019  

Rada města  
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I .   bere  na vědom í  

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za 1. čtvrtletí 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/11 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Př i je tí  daru od Saar Gummi Czech pro MŠ Náchodská  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270, přijetí finančního daru od firmy Saar Gummi Czech 
s.r.o., Stolín 105, Červený Kostelec, IČ: 25931857, ve výši 12.000,- Kč. Finanční částka bude využita 
pro děti z mateřské školy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/12 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Žádost MKS o př i jet í  daru od městyse Velké Poříč í  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí daru v částce 3.000,- Kč od městyse Velké 
Poříčí. Dar je určen na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/13 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Rekonstrukce knihovny na Bohdašíně  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.1 s firmou  ProBuild s.r.o.,  U Kaštánku 930, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 36 
398 51, DIČ: CZ03639851 na akci " Rekonstrukce knihovny na Bohdašíně". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/14 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Vybavení  knihovny na Bohdašíně  

Rada města  

I .   schva lu je  

zakoupení vybavení knihovny Bohdašín ve výši 73.677,- Kč na akci "Rekonstrukce knihovny na 
Bohdašíně". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/15 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Návrh pro jektů a oprav vhodných k  real izac i  v roce 2019  

Rada města  

I .   doporuču je  

přípravu projektů, položkových rozpočtů a oprav dle předloženého seznamu a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/16 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Smlouva o úč inných opatřeních JPO Č. Koste lec a př ipoje ní na PCO HZS KH kraje  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o vzájemné úpravě práv a povinností smluvních stran při přijetí účinných opatření k 
zásahu jednotkami požární ochrany zřizovatele a umístění objektu budovy "Sklad Albi Lhota u 
Červeného Kostelec" firmy ALBI Česká republika a.s., Thámova 13, Praha 8 na pult centralizované 
ochrany na krajském operačním a informačním středisku HZS KH kraje. Smlouva je přílohou. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/17 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Př i je tí  f inančního daru  

Rada města  

I .   schva lu je  

přijetí finančního daru od MUDr. Jana Bělobrádka ve výši 53.000,- Kč (padesát tři tisíce) za účelem 
vybudování klimatizace v ordinaci  MUDr. Jana Bělobrádka. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/18 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 8/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 8/2019, 
pro budoucí oprávněné: ****** * ****** **********, ******* ************ ***, *** ** ******* ******** - vodovodní 
přípojka v délce asi 3,8 m a tlaková přípojka splaškové kanalizace v délce asi 2,5 m, na pozemcích v 
majetku Města Červený Kostelec, parc. č. st. 131, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 441/4, ostatní 
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 443/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Stolín, dle 
projektové dokumentace, 1/2019, z III/2019, vyhotovené Ing. Pavlou Adámkovou, projektantkou, 
Řehákova 907, 549 41 Červený Kostelec, za předpokládanou finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/19 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inže nýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 9/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu na pozemku 
v majetku Města Červený Kostelec, pro budoucí oprávněné ******** *********, ******** ***, *** ** ******* 
******** * ****** ******, ******* ***, ***** ** ******** *********, 549 41 Červený Kostelec - vodovodní 
přípojka v délce asi 7 m, kanalizační přípojka v délce asi 4,5 m a silniční sjezd o rozsahu cca 9m

2
, na 

pozemku parc. č. 1207/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Červený Kostelec, dle projektové 
dokumentace zhotovené Ing. Tomášem Novotným, Jiráskova 196, 549 31 Hronov, č. 02.19, z 2/2019, 
za předpokládanou finanční náhradu 4.100,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/20 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Smlouva se společností  TRANSPORT Trutnov s. r .  o . -  odpadní  sk lo  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy se společností TRANSPORT Trutnov s. r.o., IČ 62063588, Trutnov. Předmětem 
smlouvy je možnost vozit vlastní dopravou města odpadní sklo na deponii skla společnosti 
TRANSPORT Trutnov s. r. o. v areálu skládky odpadů v Bohuslavicích. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy se společností TRANSPORT Trutnov, IČ 
62063588, Trutnov. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/21 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Předcházení vzniku b io logicky rozloži telných a text i lních odpadů ve městě Červený 
Kostelec -  výběr dodavate le  

Rada města  
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I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na akci: „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Červený 
Kostelec“ a pořadí uchazečů: 

1.  MEVA-Ostrava, s.r.o., IČ 64088707, Ostrava - celková nabídková cena: 2. 209. 620,- Kč bez 
DPH 

2. NAODPAD s.r.o., IČ 05822726, Hronov - celková nabídková cena: 2. 230. 914,- Kč bez DPH. 
        přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření kupní smlouvy na realizaci akce „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních 
odpadů ve městě Červený Kostelec“ s firmou MEVA-Ostrava, s.r.o., IČ 64088707, Ostrava. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním kupní smlouvy na realizaci akce „Předcházení vzniku 
biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Červený Kostelec“ s firmou MEVA-Ostrava, 
s.r.o., IČ 64088707, Ostrava. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/22 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Navýšení  četnost i  svozů konte jnerů s  odpadními p las ty  

Rada města  

I .   schva lu je  

navýšení četnosti svozů vytipovaných kontejnerů na odpadní plasty na 3 x za týden a na 2 x za týden. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/23 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Žádost o f inanční př íspěvek na letní soustředění  

Rada města  

I .   doporuču je  

žádost DPS Červánek a Jitřenka o finanční dar na letní soustředění dětského pěveckého sboru 
Červánek a akordeonového souboru Musica Harmonica ve výši 50 000,- Kč k částečnému pokrytí 
nákladů na dopravu a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/24 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Hospodaření voda 4/2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření voda za období duben 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/25 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   schva lu je  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 20.6.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/26 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Pronájem HP PageWide Managed P77740dn -  Mult i funkční  t iskárna  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy na pronájem HP PageWide Managed P77740dn - Multifunkční tiskárna s firmou 
CESAR TRADE s.r.o., Karlova 3460; Varnsdorf 407 47 IČ: 27273733. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/27 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

In formace z jednání  komise pro kulturu a školstv í ze dne 6.5.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise pro kulturu a školství  ze dne 6.5.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  dokončení restaurátorských prací pomníku Legionáře do konce září 2019. 
Termín: 26.9.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/28 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Nákup sekačky SPIDER XLINER  

Rada města  

I .   schva lu je  

nákup sekačky SPIDER XLINER od firmy MELICHAR CZ s.r.o.Dr. Teuchmanna 241 542 32, Úpice za 
akční cenu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/29 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Jarní s lavnost c ibulov in 2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

nabídku společnosti VERVER EXPORT na uspořádání Jarních slavností cibulovin v Červeném 
Kostelci v roce 2020 a doporučuje projednat s městským architektem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/30 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

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

Rada města  

I .   schva lu je  

zakoupení a instalaci frekvenčního měniče IP 55, 400 V - 5,5 kW včetně snímače tlaku ve výši 50%. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/31 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 10/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu pro 
budoucího oprávněného **** ****, ******** ***, *** ** ******* ******** - kanalizační přípojka v délce asi 
4,55 m, na pozemcích parc. č. 1022/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1035/23, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Horní Kostelec, dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. 
J. Markovou, projektantkou, č. zak.: 096/18, z 1/2019, za předpokládanou finanční náhradu 1.000,- Kč 
+ DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/32 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Pronájem sokolovny -  rev ize ceníku  

Rada města  
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I .   revoku je  

usnesení RM Červený Kostelec č. R-2019/10/9 ze dne 13.5.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

nový ceník pronájmů prostor v budově sokolovny v Červeném Kostelci s platností od 1.7.2019, který je 
přílohou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/33 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Územní studie US17 lokal i ty  L -SM-02,  Lhota za Červeným Koste lcem  

Rada města  

I .   schva lu je  

řešení územní studie US 17 lokality L-SM-02 ve variantě 1. s průjezdnou komunikací „C“ s návrhem 
rozšíření cesty od Devíti křížů, ale není na něm závislá. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/34 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Žádost o př i ložení  opt ických kabelů  

Rada města  

I .   odk ládá  

přiložení optického kabelu firem Josi s.r.o. a Datainfo s.r.o. v oblasti sídliště Generála Kratochvíla, 
Větrníku a dále směrem k fotbalovému hřišti v rámci stavby města. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/35 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

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

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Kupní smlouvy o poskytnutí části digitální technické mapy města pro účely zpracování 
projektové dokumentace pro vybudování trasy optického kabelu v ulici Gen. Kratochvíla, Větrník a 
Okružní, mezi Městem Červený Kostelec a Pavlem Kuldou, zastupujícím firmy JOSI, s.r.o. a Datainfo 
s.r.o. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/11/36 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Park A.B.Svojs íka -  revita l izace 

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Studie obnovy 
parku A.B.Svojsíka, Červený Kostelec“, dle §27 zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 
včetně zadávacích podmínek a smlouvy o dílo. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:1 

2.  zaslání Výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Studie 
obnovy parku A.B.Svojsíka, Červený Kostelec“ dle přiloženého seznamu. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:1 

I I .   jm enu je  

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby „Studie obnovy parku A.B.Svojsíka, Červený Kostelec“. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/11/37 - 11. Rada města Červený Kostelec 27.5.2019 

Diskuse 

Rada města  
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I .   bere  na vědom í  

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

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  vytipovat objekt vhodný pro startovací byty. 
Termín: 30.6.2019 

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. 


