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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 12. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 10.6.2019   

 
 

R-2019/12/1 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

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-2019/12/2 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

„Opt ický kabel od u l ice 17.  l is topadu ke kote lně Gen.  Kratochví la –  I I .  etapa a od ul ice 
Gen. Kratochví la k MŠ Větrník,  Červený Koste lec“  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Optický kabel od ulice 17. 
listopadu ke kotelně Gen. Kratochvíla – II. etapa a od ulice Gen. Kratochvíla k MŠ Větrník, Červený 
Kostelec“ a pořadí uchazečů: 

1. FiberTech s.r.o., Živanice 207, 533 42 Živanice, IČ:28812166, cena bez DPH 795.536,00 Kč, 
cena s DPH 962.598,56 Kč. 

2. SITEL, spol s.r.o., Baarova 957/15, 14000, Praha 4, IČ: 44797320, cena bez DPH 817.403,35 
Kč, cena s DPD 989.058,06 Kč. 

Uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Optický kabel od ulice 17. listopadu ke kotelně Gen. 
Kratochvíla – II. etapa a od ulice Gen. Kratochvíla k MŠ Větrník, Červený Kostelec“. 

        přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Optický kabel 
od ulice 17. listopadu ke kotelně Gen. Kratochvíla – II. etapa a od ulice Gen. Kratochvíla k MŠ Větrník, 
Červený Kostelec“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou FiberTech s.r.o., Živanice 207, 533 42 
Živanice, IČ: 28812166. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/3 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

„Rekonstrukce u l ice Letná Červený Koste lec“ -  Dodatek č .4  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace DUR a zajištění 
inženýrské činnosti pro akci „Rekonstrukce ulice Letná, Červený Kostelec“, uzavřené mezi Městem 
Červený Kostelec a firmou VDI Projekt, s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 dne 10.8.2017. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/4 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

„Rekonstrukce vodovodního řadu v  ul ic i  Lánská,  Červený Kostelec“  
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Rada města  

I .   doporuču je  

zařazení akce „Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Lánská, Červený Kostelec“ do seznamu 
projektů a realizací investičních akcí na rok 2019 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/5 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

„Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 -  inž.  s í tě a chodníky, Červený Koste lec“  -  Smlouva o  
zř ízení  věcného břemene_Povodí Labe  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.6DHM19023x mezi Městem Červený Kostelec a 
státním podnikem Povodí Labe, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/6 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

„Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 -  inž.  s í tě a chodníky, Červený Koste lec“ -  Smlouva o 
nájmu pozemku_Povodí  Labe  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č.6DHM19023x mezi Městem Červený Kostelec a státním 
podnikem Povodí Labe, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. 

pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/7 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Závěrečný účet  města za rok 2018 a účetní závěrka roku 2018  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

1.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Červený Kostelec za období od 1.1.2018 do 
31.12.2018 a předkládá ZM k projednání. 

      přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  předložené podklady k účetní závěrce k 31.12.2018 za město Červený Kostelec a nežádá o jejich 
doplnění a předkládá ZM k projednání. 

       přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  

1.  účetní závěrku města k 31.12.2018 a předkládá ZM k projednání 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  závěrečný účet města za rok 2018 bez výhrad a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/8 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .27/2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zvýšení kapitálových výdajů na paragrafu 6171 (správa) o 600.000 Kč z důvodu  vybavení  IT 
technikou pro přechod z 1 GB na 10 GB propojení páteřních uzlů IT systému města a toto zvýšení  
pokrýt financováním na položce 8115 - tj. zapojením  600.000 Kč z převedeného zůstatku běžných 
účtů z roku 2018 do roku 2019,  dosud nezapojeného do  rozpočtu města a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/9 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .28/2019  
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Rada města  

I .   bere  na  vědom í  

snížení rozpočtu kapitálových výdajů o 39,5 mil Kč z důvodu odložení realizace investiční akce 
"Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a chodníky (ul. Jiráskova, Horní Kostelec)" (RS str.5, řádek 1 
částka 40 mil.Kč) a odpojení částky 39,5 mil. Kč na položce financování 8115 z rozpočtu na rok 2019 
a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/10 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .29/2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů  o 3 miliony Kč na paragrafu 2310  z důvodu zařazení realizace 
investiční akce „Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Lánská, Č.Kostelec“ do rozpočtu 2019 a jeho 
pokrytí financováním na položce 8115 - tj. zapojením  3 mil. Kč z převedeného zůstatku běžných účtů 
do roku 2019 dosud nezapojeného do letošního rozpočtu a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/11 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .30/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci KHK na výkon sociální práce v částce 
151.118 Kč a zároveň zvýšení běžných výdajů o 151.118 Kč na paragrafu 6171 (správa) v souladu s 
účelovým určením dotace. 

      přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/12 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .31/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných příjmů o 363.000 Kč na položce 4111 o přijatou dotaci na výdaje v 
souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu  a zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 363.000 
Kč na paragrafu 6117 (volby do Evropského parlamentu) v souladu s účelovým určením dotace. 

     přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/13 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

In formace z jednání  spor tovní komise dne 4.6.2019 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sportovní komise dne 4.6.2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/12/14 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Ředite lské volno pro 2.stupeň ZŠ V.Hejny od 25.6. do 28.6.2019  

Rada města 

I .   bere  na vědom í  

informaci o vyhlášeném ředitelském volnu pro 2. stupeň  v Základní škole V. Hejny, Komenského 540, 
Červený Kostelec, ve dnech 25.6. až 28.6.2019. Důvodem je rekonstrukce toalet a budování výtahu. 
Na 1. stupni ZŠ na ul. Komenského 268 a v Horním Kostelci budou vyučovat do 28.6.2019. Školní 
družina bude v provozu podle potřeb rodičů. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/15 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 
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Př i je tí  f inančního daru pro MŠ Náchodská  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270, přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč od paní 
**** *******, ***** ********** ***, ******* ********. Dar bude použit pro děti z mateřské školy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/16 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

In formace z jednání  kontrolního výboru dne 15.5.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání kontrolního výboru ze dne 15.5.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/17 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

„Darovací  smlouva“  na př i jet í  f inančního daru.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření „Darovací smlouvy“ na přijetí finančního daru od ***** **** ********** ve výši 53.000,- Kč 
(padesát tři tisíce). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/18 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Př i je tí  invest ičního daru od TJ Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

přijetí investičního daru ve výši 83.683,5 Kč - Kč od TJ ČERVENÝ KOSTELEC, z.s.Palackého 1234, 
549 41 Červený Kostelec, IČO: 15046907. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/19 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 183/3,  u l .  Bratř í  Čapků,  by t po rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ****** ***********, ***** ***** ***, ** ********, na byt v ul. Bratří Čapků 
183/3, Č. Kostelec, 3+1, přízemí. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/20 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Smlouva o dí lo na restaurování pomníku I .  a  I I .  světové války.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o dílo na restaurování pomníku I. a II. světové války se sochou legionáře, kulturní 
památky č. ÚSKP 47164/6-5208 mezi městem Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 
Červený Kostelec a MgA. Kateřinou Čihákovou Myškovou, Žiželická 309/II, 503 51 Chlumec nad 
Cidlinou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na restaurování pomníku I. a II. 
světové války se sochou legionáře, kulturní památky č. ÚSKP 47164/6-5208 s MgA. Kateřinou 
Čihákovou Myškovou, Žiželická 309/II, 503 51 Chlumec nad Cidlinou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/12/21 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcného břemene a dohodou o umístění  stavby č . 
IV-12-2018909/SOBS VB/03 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-2018909/SOBS VB/03  Č. Kostelec – Vyšehradská – knn pro p.č. 691_14, 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 GROUP ELEKTRO, s.r.o., se sídlem Radvanice 45, 
Radvanice v Čechách, PSČ 542 12, IČ: 26012138, DIČ: CZ26012138, na pozemku parc. č. 1164, 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Červený Kostelec v majetku budoucího povinného Města 
Červený Kostelec, Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, zemní kabelové vedení v 
rozsahu asi 5 bm , za finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/22 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcného břemene a dohodou o umístění  stavby č . 
IV-12-2018875/SOBS VB/2 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-2018875/SOBS VB/2  Č. Kostelec – ul. Výsluní – knn pro p.č. 635_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 GROUP ELEKTRO, s.r.o., se sídlem Radvanice 45, Radvanice v Čechách, 
PSČ 542 12, IČ: 26012138, DIČ: CZ26012138, na pozemku parc. č. 864/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem v majetku budoucího povinného Města Červený 
Kostelec, Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, zemní kabelové vedení v rozsahu 
asi 14 bm , za finanční náhradu 2.800,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/23 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Smlouva o zř ízení věcného břemene -  služebnost i  č.  IV –  12 –  2017823/VB/2 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV–12–2017823/VB/2, Červený 
Kostelec – knn p.č. 293, na pozemku  v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 881 v k. ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem – zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn v délce 68 bm pro budoucí 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, zastoupenou na základě plné moci ze dne 28. 1. 2019 firmou SIGNALBAU a.s., se sídlem: 
Moštěnská 60/4, 750 02 Přerov III – Lověšice, IČ: 25840819, která je zastoupena na základě plné 
moci ze dne  23. 2. 2016 firmou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., se sídlem Radvanice 45, 542 12 
Radvanice v Čechách, IČ: 26012138, za finanční náhradu 13.600,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/24 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Smlouva o zř ízení věcného břemene -  služebnost i  č.  IV -  12 -  2018104/VB1 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV–12–2018104/VB1, Č. Kostelec, 
Letná – knn p.č. 680/6 pro RD, na pozemku  v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 1165, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Červený Kostelec – zařízení distribuční soustavy – kabelové 
vedení nn v délce 4,4 bm pro budoucí oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci ze dne 7. 2. 
2019 firmou ELEKTRO SCHEJBAL s.r.o., se sídlem Kocbeře 90, 544 46 Kocbeře, IČ: 7215878, za 
finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/25 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

In formace z jednání  majetkové komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání majetkové komise ze dne 20. 05. 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/26 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

In formace z jednání  komise výstavby  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise výstavby konané dne 15.5.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/27 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Prodej pozemku p.č.  1102/83 v  k.ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku z majetku města -  p.č. 1102/83 (orná půda), o výměře 190 m
2
, v k.ú. Červený 

Kostelec, z důvodu zachování rezervy pro vybudování nové infrastruktury v této oblasti a předkládá 
ZM k projednání. 

       přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/28 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 1344/3 v k .ú. Olešnice u Červeného Koste lce  

Rada města  

I .   doporuču je  

prodej části pozemku z majetku Města Červený Kostelec, p.č. 1344/3 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře cca 87 m

2
, v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce, pro paní ****** ********, 

******** **, *** ** ******* ********, za cenu v čase a místě obvyklou – 150,- Kč/m
2
 a předkládá ZM k 

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

 

R-2019/12/29 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 1344/3, část i  pozemku p.č.  1344/2 a část i  pozemku p.č.  
1037,  vše v k .ú.  Olešnice u Červeného Koste lce  

Rada města  

I .   doporuču je  

prodej části pozemku p.č. 1344/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 80 m
2
, části 

pozemku p.č. 1344/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 73 m
2
, a části pozemku p.č. 

1037 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 10 m
2
, vše v k.ú. Olešnice u Červeného 

Kostelce, pro p* ****** *******, ******** **, *** ** ******* ********, za cenu v čase a místě obvyklou 150,- 
Kč/m

2
 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/30 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Prodej pozemku p.č.  3/1 v k .ú. Lhota za Červeným Koste lcem  

Rada města  

I .   nedoporuču je  
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prodej pozemku z majetku města p.č. 3/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 1216 m
2
 v k.ú. Lhota za 

Červeným Kostelcem, za účelem plánované výstavby rodinného domu z důvodu stavení uzávěry na 
tomto pozemku a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/31 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 442/3 v k .ú.  Stol ín  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej části pozemku z majetku Města Červený Kostelec, p.č. 442/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o 
výměře cca 87 m

2
, v k.ú. Stolín z důvodu plánované výstavby chodníku v této oblasti a předkládá ZM 

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

R-2019/12/32 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Revokace usnesení č . Z -  2019/03/8 ze dne 25.  4. 2019  

Rada města  

I .   doporuču je  

revokaci usnesení č. Z – 2019/03/8 ze dne 25. 4. 2019, 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 p. ***** 

******, **** *********** ****, *** ** ******* ******** a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/33 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

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 p. ***** ******, **** *********** ****, *** ** ******* ********, nové parcelní 

číslo 2261 dle geometrického plánu č. 1544-40/2012, vypracovaného Ing. Petrem Jochem. Na 
pozemku se nachází stavba garáže, v majetku p. ***** ******. Doplatek za pozemek je stanoven 
smlouvou budoucí a v souladu s platnými zákony a činí 13.608,- Kč, vč. DPH 21%, a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/34 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Koupě pozemku p.č . 1000/10 v  k.ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

koupi pozemku do majetku města p.č. 1000/10 (trvalý travní porost) o výměře 703 m
2
, v k.ú. Červený 

Kostelec, od p. ****** *******, ****** ***, *** ** ***** ******, za cenu v čase a místě obvyklou – 20,- Kč/m
2
 

a předkládá ZM k projednání. 
       přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

 

R-2019/12/35 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Úplatný převod pozemku p.č . 941/2 v  k.ú.  Červený Koste lec –  vr t  Větrník  

Rada města  

I .   doporuču je  

záměr koupě pozemku do majetku Města Červený Kostelec - p.č. 941/2 (trvalý travní porost) o výměře 
344 m

2
 v k.ú. Červený Kostelec, na pozemku se nachází vodovodní vrt v majetku Města Červený 

Kostelec. Koupě pozemku z majetku SPÚ, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  a předkládá 
ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  
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uhrazení znaleckého posudku Městem Červený Kostelec - ocenění pozemku p.č. 941/2 (trvalý travní 
porost) o výměře 344m

2
 v k.ú. Červený Kostelec. Znalecký posudek zajistí  SPÚ, Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.  Na pozemku se nachází vodovodní vrt v majetku Města Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/36 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Žádost o odkoupení městské budovy, chaty recepce a navazuj íc ích pozemků u rybníku 
Špinka.  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej budovy recepce na Špince vč. přilehlých pozemků (poz. p.č. 639/11, ostatní plocha, sportoviště 
a rekreač. plocha, o výměře 477 m

2
, vč. budovy na poz. p.č. st. 438, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 50 m
2
 a poz. p.č. 639/27, ostatní pl., sportoviště a rekreač. pl., o výměře 199 m

2
) a předkládá 

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

R-2019/12/37 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Plastové pyt le menší vel ikost i  pro sběr  směsného komunálního odpadu od rekreantů  

Rada města  

I .   souh las í  

s nabídkou společnosti MG ITALY CZECH DIVISON s. r.o., IČ 25270923, Červený Kostelec, ze dne 
23.5.2019,  na dodání bílých plastových pytlů o objemu 30 l s modrým potiskem svozové firmy za 
jednotkovou cenu 1,55 Kč bez DPH při odběru 2500 ks pro sběr směsnému komunálního odpadu z 
rekreační činnosti. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   souh las í  s  t ím ,  že  

plátce poplatku za komunální odpad při uhrazení poplatku za komunální odpad v pokladně MěÚ pro 
rok 2019 pocházející z rekreační činnosti odpovídající jednomu 120-ti l plastovému pytli v souladu s 
obecně závaznou vyhláškou č. 3/2018, o poplatku za komunální odpad, tedy 85,- Kč, 

 

může obdržet buď: 

 

1) jeden 120-ti l plastový pytel bílé barvy s potiskem svozové firmy, nebo 

 

2) dva 60-ti l plastové pytle bílé barvy s potiskem svozové firmy, nebo 

 

3) čtyři 30-ti l plastové pytle bílé barvy s potiskem svozové firmy, 

 

a to podle výběru plátce poplatku, s tím že bude poučen o jeho povinnosti zajistit si uvedené pytle v 
dostatečném počtu a objemu. 

        přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  tajemníkovi 

1.1.  připravit návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2018, o poplatku za komunální odpad, s 
účinností od 1.1.2020 zohledňující změnu velikosti plastových pytlů pro sběr směsného 
komunálního odpadu pocházející z rekreační činnosti. 

Termín: 30.11.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/38 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Smlouva se Společností  Horní Labe a. s .  -  ukládání  odpadů na sk ládku  

Rada města  

I .   schva lu je  
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uzavření smlouvy o uložení odpadů se Společností Horní Labe a. s., IČ 46506306, Trutnov, týkající se 
ukládání odpadů na skládku v Bohuslavicích (Trutnov - Kryblice II). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o uložení odpadů se Společností Horní 
Labe a. s., IČ 46506306, Trutnov, týkající se ukládání odpadů na skládku v Bohuslavicích (Trutnov - 
Kryblice II). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/39 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Záměr rozšíření  zakázky -  10 GB páteřní  sí ť  

Rada města  

I .   doporuču je  

rozšíření zakázky "10 GB páteřní síť" a navýšení rozpočtu o 600 tis. Kč a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/40 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Licenční  a servisní smlouva na h lasovací  sys tém EHS Pabl iko  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření licenční s servisní smlouvy na hlasovací systém  EHS Pabliko s firmou HD MEDIA s. r. o., 
Hybešova 261/22, Staré Brno, 602 00 Brno – střed. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/41 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Jarní s lavnost c ibulov in 2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

nabídku společnosti VERVER EXPORT na uspořádání Jarních slavností cibulovin v Červeném 
Kostelci v roce 2020. 

přijato, pro:5 proti:2 zdržel:0 
 

R-2019/12/42 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Smlouva ČEZ Distr ibuce VO Broďák  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k 
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo19_SOBSO1_4121529874 na zřízení 
spínacího bodu pro VO "Na ocas" Brodský. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/43 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

In formace z jednání  dopravní  komise konané dne 3.6.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání dopravní komise konané dne 3.6.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

1.  řešit výjezd od čp. 983 do ulice Havlíčkova Městskou Policií 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  omezení 4 parkovacích míst časovým stáním „Po-Pá 7.00-16.00 Max 2 hod.“ na parkovišti v ulici 
Koubovka mezi ulicemi Manželů Burdychových a prodejnou Verner. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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3.  doznačení křižovatky místní komunikace  na p.č. 310/1 k.ú. Horní Kostelec a silnice III.tř. č.30118 
DZ P6 „STOP“ na náklady Města. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  zachovat současný stav parkování v oblasti ZŠ Lhota a případně tento problém řešit po dokončení 
rekonstrukce chodníku před ZŠ 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

5.  zahájení jednání s firmou Industriál park vlastníkem parkoviště, aby vozidla z parkoviště 
nezužovala profil cyklochodníku 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   neschva lu je  

zřízení „Zóny 30 km a přednosti zprava“ v ulicích Lánská, Severní a Lipky dle zápisu DK ze dne 
15.1.2018 bod 13/1. 

přijato, pro:5 proti:1 zdržel:0 
 

R-2019/12/44 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Jednací  řád zastupi te lstva města  

Rada města  

I .   doporuču je  

Jednací řád zastupitelstva města a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/45 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Náměst í T. G. Masaryka -  dokončení  dočasných úprav.  

Rada města  

I .   schva lu je  

zadat projektovou přípravu oprav chodníků před prodejnami Melichar a Juránek, chodníku před 
prodejnami Ivín a Elektra na náměstí T. G. Masaryka a projektovou přípravu dočasných úprav podle 
odborného posouzení architekta Viktora Vlacha. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/46 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Žádost o dopravu mater iá lu na skautské tábory ve Velkých Petrov icích.  

Rada města  

I .   schva lu je  

bezplatnou dopravu skautského táborového vybavení do Velkých Petrovic. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/47 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Zápis  z osadního výboru Lhota.  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z osadního výboru Lhota s požadavky týkající se dětského hřiště ve Lhotě. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/48 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

In formace z jednání  komise pro rozvoj města a part ic ipac i  obyvate l  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel konané dne 11.4.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/49 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Revokace usnesení č . Z -  2019/03/14 ze dne 25. 4. 2019  
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Rada města  

I .   doporuču je  

revokaci usnesení č. Z – 2019/03/14 ze dne 25. 4. 2019, převod vlastnického práva k pozemku p.č. 
938/29 (ovocný sad) o výměře 799 m

2
, v k.ú. Červený Kostelec, do majetku Města Červený Kostelec a 

předkládá ZM k projednání 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/12/50 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Dohoda o změně závazku  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  koupi pozemků p.č. 938/29 (ovocný sad) o výměře 799 m
2
 a pozemek p.č. 938/31 (ovocný sad) o 

výměře 777 m
2
, vše v k.ú. Červený Kostelec, za cenu v čase a místě obvyklou 1.111.080,- Kč a 

předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 

2.  uzavření Dohody o změně závazku mezi Městem Červený Kostelec a Oblastní charitou Červený 
Kostelec, IČO: 48623814, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, zastoupenou 
Miroslavem Wajsarem, jíž se ruší ujednání Kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti mezi 
oběma subjekty z 16. 12. 2013 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/12/51 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 5/2019/2358  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.: 5/2019/2358– vodovodní přípojky v celkové 
délce 9,96 bm a kanalizační přípojky v celkové 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 5.169,- Kč vč. DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/52 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Finanční  odměny ředi te lů př íspěvkových organizací  města za I .  polo letí  2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  finanční odměnu ve výši ******,* Kč Mgr. Jiřímu Olejákovi, řediteli p.o. Základní škola V.Hejny 
Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  finanční odměnu ve výši *****,* ** Mgr. Šárce Hanušové, ředitelce p.o. Mateřská škola Červený 
Kostelec, Náchodská 270, okres Náchod. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  finanční odměnu ve výši *****,* ** Mgr. Vendule Ságnerové, ředitelce p.o. Základní škola a 
Mateřská škola Červený Kostelec, Olešnice 190. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  finanční odměnu ve výši ******,* ** PhDr. Marcele Fraňkové, ředitelce p.o. Knihovna Břetislava 
Kafky Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

5.  finanční odměnu ve výši *****,* ** Pavle Švorčíkové, ředitelce p.o. Mateřská škola Červený 
Kostelec, Větrník 999, okres Náchod. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

6.  finanční odměnu ve výši ******,* ** MgA. Leoši Nývltovi, řediteli p.o. Základní umělecká škola 
Červený Kostelec, Nerudova 511. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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7.  finanční odměnu ve výši ******,* ** Mgr. Renatě Jakubíkové, ředitelce p.o. Základní škola, Lhota, 
Bratří Čapků 138,  Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/53 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Bezúplatný převod část i  pozemku do majetku města p.č.  841/3 (ostatní  plocha, 
spor toviš tě a rekreač.  p locha) o výměře cca 237 m

2
 v k.ú.  Červený Koste lec  

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, H**** *****, ******** ***** ****, 
******** ***, ***** ** ********, SJM – spoluvl. podíl: 729/17929, ******** *****, ******** ***, ***** ******* 
******** – spoluvl. podíl: 732/17929, ***** ******, ***** ******* ** - spoluvl. podíl: 730/17929, H**** ****, 
******* *****, ******** ***, ***** ******* ********, SJM - spoluvl. podíl: 731/17929, K******* *******, ******** 
***, ***** ******* ******** - spoluvl. podíl: 733/17929, ****** ****, ******** *********, ******** ***, ***** ******* 
********, SJM - spoluvl. podíl: 733/17929, ******** ********, ******** ***, ***** ******* ******** - spoluvl. 
podíl: 422/17929, ***** ******, ******* *****, ******** ***, ***** ******* ********, SJM - spoluvl. podíl: 
734/17929, ********* ********, ******** ***, ***** ******* ******** - spoluvl. podíl: 835/17929, ****** ********* 
* ********* ******, ******** ***, ***** ** ********, SJM – spoluvl. podíl: 723/17929, ********* ******* ****, 
******* ***, ***** ** ******** –spoluvl. podíl: 732/17929, ****** *****, ******** ***, ***** ******* ******** – 
spoluvl. podíl: 725/17929, ****** ********, ******** ***, ***** ******* ******** – spoluvl. podíl: 612/17929, 
R**** ***, ******** ***, ***** ******* ******** – 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:5 proti:2 zdržel:0 
 

R-2019/12/54 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Zrušení odloučeného pracov iště MŠ Větrn ík  v budově čp. 26 v u l.  Komenského.  

Rada města  

I .   souh las í  

1.  s podaným návrhem o výmaz místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb mateřské 
školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba Mateřská škola Červený Kostelec, Větrník 999, okres 
Náchod, s adresou Komenského 26, 549 41 Červený Kostelec z rejstříku škol a školských zařízení 
s účinností od 1. 7. 2019. 

        přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  se snížením nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská 
škola, Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod, ze 130 na 104 v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od  1. 7. 2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  se zrušením zápisu školní jídelny – výdejny (s nejvyšším povoleným počtem 21 stravovaných a 
místem poskytovaných školských služeb na adrese Komenského 26, 549 41  Červený Kostelec) 
jako školského zařízení, jehož činnost vykonává Mateřská škola, Červený Kostelec, Větrník 999, 
okres Náchod, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 7. 2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/55 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Zřízení Mís tní  dětské skupiny v  budově č.p.  26, u l.  Komenského podle zákona 
247/2014 Sb.  

Rada města  

I .   souh las í  

se zřízením dětské skupiny podle zákona 247/2014 Sb. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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I I .   pověřu je  

vedoucí správního odboru k prověření všech potřebných náležitostí k zřízení dětské skupiny. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/56 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Zázemí fotbalového  s tadionu -  žádost TJ Č.  Koste lec o přís l ib spoluf inancování 
výstavby zázemí fotbalu  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

záměr TJ Červený Kostelec, z.s. se sídlem Palackého 1234, 549 41 Červený Kostelec, IČO 
15046907, předložit žádost o dotaci do podprogramu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
133 D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na akci „Rekonstrukce 
zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  

1.  udělit souhlas v případě získání dotace TJ Červený Kostelec, z.s. z MŠMT 133 D 531, Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, s finanční spoluúčastí z rozpočtu Města 
Červený Kostelec ve výši 30% z celkových způsobilých výdajů akce a zajištěním dofinancování 
nezpůsobilých výdajů akce „Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  udělit souhlas v případě získání dotace TJ Červený Kostelec, z.s. z MŠMT, 133 D 531 Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, s realizací akce „Rekonstrukce zázemí a 
tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ spolkem TJ Červený Kostelec, z.s. a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  udělit souhlas v případě získání dotace TJ Červený Kostelec, z.s. z MŠMT, 133 D 531 Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ s bezplatným poskytnutím projektové 
dokumentace od společnosti Tektum s.r.o. pro TJ Červený Kostelec, z.s. pro účel získání 
stavebního povolení a realizaci stavby „Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený 
Kostelec“ a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  udělit souhlas v případě získání dotace TJ Červený Kostelec, z.s. z MŠMT, 133 D 531 Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, s předfinancováním akce „Rekonstrukce 
zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/12/57 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Podání  žádost i  o  dotaci na akce:  1)  „ Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 –  inženýrské sítě a 
chodníky, Červený Koste lec –  SO 101 -  Chodník“ 2)  Chodník  „Obalovna –  Devět kř ížů“ 
Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

podání žádosti o dotaci z Národního dotačního titulu, ze Státního fondu dopravní infrastruktury na 
akce: 

1) „ Rekonstrukce silnice III/5672 – inženýrské sítě a chodníky, Červený Kostelec – SO 101 - Chodník“ 

2) Chodník „Obalovna – Devět křížů“ Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. 
       přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

 

R-2019/12/58 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

Změna územního p lánu č .1  

Rada města  

I .   doporuču je  

zveřejnění výzvy k podávání žádostí o změnu územního plánu č.1 do 30.8.2019 a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/12/59 - 12. Rada města Červený Kostelec 10.6.2019 

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. 


