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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 13. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 24.6.2019   

 
 

R-2019/13/1 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

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 .   schva lu je  

zrušení zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky dle ust. 127 odst. 1 zákona, neboť po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/2 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

„Rekonstrukce vodovodní řadu v u l ic i  Lánská, Červený Koste lec“ -  výběr  dodavatele  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Lánská, Červený Kostelec“, dle §6 a §27 zákona 
č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, včetně zadávacích podmínek a smlouvy o dílo. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání Výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Lánská, Červený Kostelec“ dle přílohy. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Lánská, Červený Kostelec“ 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   jm enu je  

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Lánská, Červený 
Kostelec“ 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/3 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

„Opt ický kabel Větrník  -  ul.  5.května -  sportoviště, k.ú. Lhota za Červeným Koste lcem -  
Červený Koste lec“ -  Smlouva o  právu provést stavbu inženýrské s ítě a omezení  
užívání  nemovi tos t i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti 
č.9/40/19/0126/Ha/NK mezi Městem Červený Kostelec a příspěvkovou organizací Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/13/4 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Územní studie p lochy L -PV-04, L-PV-09, L-PV-10 a L-BI-02 v  k.ú.  Lhota za Červeným 
Kostelcem - označení  US14  

Rada města  

I .   schva lu je  

pořízení územní studie US14 pro plochu v územním plánu označenou L-PV-04, L-PV-09, L-PV-10 a L-
BI-02 a to podle žádosti **** ****** ********* ze dne 14.6.2019. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/5 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .32/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných příjmů o 170.000 Kč na položce 4116 o přijatou dotaci na výdaje v 
souvislosti s obnovou Domku Boženy Němcové  a zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 170.000 Kč na 
paragrafu 3322  (zachování a obnova kulturních památek) v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/6 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .33/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci na veřejně prospěšné pracovníky 
ve výši 131.160 Kč a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 131.160 Kč na paragrafu 3745 
(středisko místního hospodářství) v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/7 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .34/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci na JPO II 300.000 Kč a zároveň zvýšení 
běžných výdajů o 300.000 Kč na paragrafu 5512 (JPO II) v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/8 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .35/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů o 27.280 Kč na položce 2310 použít na zvýšení rozpočtu 
běžných výdajů na příspěvek občanům města  o 27.280 Kč a zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na 
akci „Navýšení kapacity sběrného dvora“ o 267 tis. Kč (na základě Změnového listu Z01) pokrýt 
financováním na položce 8115 - tj. zapojením  267 tis. Kč z převedeného zůstatku běžných účtů do 
roku 2019 dosud nezapojeného do letošního rozpočtu. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/9 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Žádost ZŠ Lhota o čerpání z rezervního fondu  

Rada města  

I .   schva lu je  

Základní škole Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod, čerpání 140.000,- Kč z 
rezervního fondu organizace, za účelem pořízení 6 ks nových notebooků. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/13/10 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Žádost MKS o př i jet í  daru od Saar  Gummi Czech s.r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru od firmy Saar Gummi 
Czech s.r.o v částce 6.000,- Kč určeného na konání pohádek pro děti v Domku Boženy Němcové. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru od firmy Saar Gummi 
Czech s.r.o. v částce 6.000,- Kč, určeného na podporu mažoretkového sportu. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/11 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Smlouva o výpůjčce  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce "Zřízení nové autobusové zastávky Čertovina - rozcestí na p.č. 1123/10 
v k.ú. Červený Kostelec" s firmou Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/12 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Pronájem bufetu v  budově spor tovní haly  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově sportovní haly s 
************************************************. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/13 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 373/6,  u l .  Manželů Burdychových,  by t po 
rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s paní ****** ************, ***** ******** ***, ** ********, na byt v ul. Manželů 
Burdychových 373/6, Č. Kostelec, 2+1, 1. podlaží. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/14 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Výběrové ř ízení na akci „Oprava bytu v Horním Kostelc i  č.p.  55 –  přízemí.“  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci „Oprava bytu v Horním Kostelci č.p. 55 – přízemí, 
Červený Kostelec.“ 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava bytu v Horním Kostelci č.p. 55 – přízemí, Červený 
Kostelec“ s firmou Probuild s.r.o., U Kaštánku 930, Červený Kostelec. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava bytu v Horním 
Kostelci č.p. 55 – přízemí.“ 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/15 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Dodatek č .1 ke smlouvě o dí lo  "Oprava soc iá lních zařízení  v ZŠ V.  Hejny"  
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Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.1 s firmou ProBuild s.r.o., U Kaštánku 930, Červený Kostelec na akci "Oprava 
sociálních zařízení" v budově ZŠ V.Hejny. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/16 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 15/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 15/2019, 
pro Budoucí oprávněnou ********* ***, *** ********* ****, *** ** **** ***** *** ****** - kanalizační přípojka v 
délce asi 4,5 m, na pozemcích v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. st. 1193/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v k. ú. Červený Kostelec, dle projektové dokumentace č. 38/2018, z V/2019, 
vyhotovené Ing. Pavlou Adámkovou, projektantkou, za předpokládanou finanční náhradu 1.000,- Kč + 
DPH. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/17 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 14/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 14/2019, 
pro Budoucí oprávněnou ***** *********, **** *********** ****, *** ** ******* ********, - vodovodní přípojka v 
délce asi 5,6m a kanalizační přípojka v délce asi 4,5 m, na pozemku v majetku Města Červený 
Kostelec, parc. č. 1193/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Červený Kostelec, dle projektové 
dokumentace č. 283-02, z 12/2015, vyhotovené Ing. arch. Vratislavem Ansorge, Sokolská 317, 549 41 
Červený Kostelec, za předpokládanou finanční náhradu 2.020,- Kč + DPH. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/18 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 6/2019/2358  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 6/2019/2358, na pozemcích  v majetku 
Města Červený Kostelec, parc. č. st. 693, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 946/1, ostatní plocha, p.č. 
950/3, ostatní plocha, p.č. 965/6, ostatní plocha, p.č. 965/43, ostatní plocha, p.č. 965/57, ostatní 
plocha, p.č. 966, ostatní plocha, p.č. 971/7, ostatní plocha, p.č. 971/42, ostatní plocha, 971/43, orná 
půda, p.č. 971/53, ostatní plocha, p.č. 985/2, ostatní plocha, p.č. 998 ostatní plocha, p.č. 1006/8, 
ostatní plocha, p.č. 1018/13, ostatní plocha, p.č. 1029/2, zahrada, p.č. 1036/3, trvalý travní porost, p.č. 
1052/1, orná půda, p.č. 1190, ostatní plocha, 1193/1, ostatní plocha, p.č. 1193/5, ostatní plocha, p.č. 
1198/2, ostatní plocha, p.č. 1200/1, ostatní plocha, p.č. 1204, ostatní plocha, vše v k. ú. Červený 
Kostelec a na pozemku parc. č. 814, ostatní plocha, v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem – 
Metropolitní optická síť Červený Kostelec – 4. etapa v délce 3.275 bm pro budoucího oprávněného 
Ing. Petra Kadaníka, Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, za finanční náhradu 761.453,- Kč 
vč. DPH. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/19 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 11/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  
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uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu, pro 
budoucího oprávněného Ing. Petra Kadaníka, Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší - 
„Metropolitní optická síť Červený Kostelec – 7. etatpa“ v délce asi 1.569,30 m, na pozemcích v 
majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 616/3 – ostatní plocha, p.č. 660/1 – orná půda, p.č. 661/20 
– ostatní plocha, p.č. 661/27 – ostatní plocha, p.č. 662/1 – ostatní plocha, p.č. 673 – ostatní plocha, 
p.č. 678/4 – lesní pozemek, p.č. 678/25 – lesní pozemek, p.č. 685 – lesní pozemek, p.č. 686/4 – 
zahrada, p.č. 686/5 – zahrada, p.č. 709/6 - ostatní plocha, p.č. 1160/1 – ostatní plocha, p.č. 1160/3 – 
ostatní plocha, p.č. 1163 – ostatní plocha, p.č. 1164 – ostatní plocha, p.č. 1165 – ostatní plocha  vše v 
k. ú. Červený Kostelec, dle projektové dokumentace vyhotovené Jiřím Macháčkem, projektantem, č. 
PR1804-01_103, za předpokládanou finanční náhradu 274.590,- Kč + DPH. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/20 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Bezplatný pronájem sokolovny  

Rada města  

I .   schva lu je  

bezplatný pronájem sokolovny Městskému kulturnímu středisku, Žižkova 365, Červený Kostelec pro 
zázemí Mezinárodního folklorního festivalu ve dnech 14. - 18.8.2019. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/21 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Výběrové ř ízení na dodávku p lynu pro rok 2020.  

Rada města  

I .   schva lu je  

výběr nejvhodnější nabídky na dodávku plynu pro město Červený Kostelec a přidružené organizace 
na rok 2020 od společnosti Pražská plynárenská a.s. , IČ 60193492, Praha 1 – Nové Město, národní 
37, PSČ 11000. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/22 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Žádost o dotac i pro Stac ionář Cesta Náchod  

Rada města  

I .   schva lu je  

poskytnutí finančního daru ve výši 3000 Kč Stacionáři Cesta Náchod z.ú., Vítkova 3, 547 01 Náchod. 
přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/23 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

In formace z jednání  soc iá lní  komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sociální komise konané dne 10.6.2019. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/24 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt 296/22 v DPS U Jakuba  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/22 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1 + kk, 
kvalita základní, 2. nadzemní podlaží) s paní ******* *********, ******* *** 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/25 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt 296/30 v DPS U Jakuba  

Rada města  
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I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/30 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1 + kk, 
kvalita základní, 3. nadzemní podlaží) s paní ***** **********, **** *********** ***** 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/26 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Žádost o poskytnut í  př íspěvku na oslavu dvacátého výročí otevření  DPS U Jakuba  

Rada města  

I .   schva lu je  

poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, středisku 
pečovatelské služby na společnou oslavu dvacátého výročí zahájení provozu DPS U Jakuba z rezervy 
RM. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/27 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Řád pohřebiště Červený Koste lec  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

návrh Řádu pohřebiště Červený Kostelec. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/28 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Mobi lní rozhlas -  Neogenia (MR)  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KOMUNIKAČNÍ PLATFORMY MOBILNÍ 
ROZHLAS s firmou Neogenia s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno. 

přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

2.  objednávku startovacího balíčku s firmou Neogenia s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno. 
       přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 

3.  uzavření Smlouvy na doplňkové služby dle přiložených návrhů s firmou Neogenia s.r.o., Hybešova 
42, 602 00 Brno. 

       přijato, pro:4 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/29 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Obslužnost  v chatové oblast i  Brodský  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z dopisu od manželů ******* a další informace v přílohách tohoto bodu. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/30 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Žádost i  o dotac i z dotačního programu města Č.  Koste lec pro rok 2 019 

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  dotaci pro ******** **********, ***** ***, ******* ******** na vydání knihy "LÁSKOBRANÍ" pro rok 2019 
ve výši  15 000,-Kč 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  dotaci pro DPS Červánek a Jitřenka, Červený Kostelec na akci "Soustředění DPS Červánek a 
Musica Harmonica" pro rok 2019 ve výši 30 000,- Kč. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  dotaci pro ****** *****, ********* ***, ******* ******** na akci "Veteráni na Broďáku" pro rok 2019 ve 
výši 15 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  dotaci pro Českou společnost ornitologickou, Na Bělidle 252/34,150 00 Praha 5 - Smíchov na 
vydání knihy "Ptáci Náchodska" pro rok 2019 ve výši 10 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5.  dotaci pro ROMA, Červený Kostelec, Náchodská 412  na akci "Dětský den" pro rok 2019 ve výši 2 
500,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

6.  dotaci pro ROMA, Červený Kostelec, Náchodská 412  na akci "Zájezd na Rómský festival" pro rok 
2019 ve výši 3 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

7.  dotaci pro ROMA, Červený Kostelec, Náchodská 412  na akci "Fotbalový turnaj v minikopané" pro 
rok 2019 ve výši 2 500,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

8.  dotaci pro ROMA, Červený Kostelec, Náchodská 412  na akci "Rómský festival" pro rok 2019 ve 
výši 3 500,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

9.  dotaci pro Studio Fitlines, Mgr. Lucie Vlčková, Zbečník 58, Hronov  na akci "Fitness Maraton" pro 
rok 2019 ve výši 3 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

10.  dotaci pro Asociace TOM ČR, 19208 KADET Červený Kostelec, Souběžná 186, Červený 
Kostelec  na akci "Plavba Tichomořím" pro rok 2019 ve výši 15 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

11.  dotaci pro SDH Bohdašín, Červený Kostelec na akci "Soustředění mladých hasičů spojený s 
výcvikem" pro rok 2019 ve výši 5 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

12.  dotaci pro Oblastní charitu Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec na akci "Běh 
pro hospic" pro rok 2019 ve výši 25 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

13.  dotaci pro TJ Červený Kostelec, z.s., Palackého 1234 na akci "Tenisové soustředění babytenis 
- starší žáci" pro rok 2019 ve výši 7 500,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

14.  dotaci pro *********** *******, ***** ***, ******* ******** na akci "Festival v Novém Jičíně" pro rok 
2019 ve výši 2 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

15.  dotaci pro ***** ********** *****, ***** ** ** ********* ***, ** ******** na akci "Letní setkání pro 
seniory" pro rok 2019 ve výši 4 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

16.  dotaci pro TJ Sokol Červený Kostelec - Lhota, z.s., Bratří Čapků 138, Č. Kostelec na akci 
"Příměstský taneční tábor" pro rok 2019 ve výši 5 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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17.  dotaci pro TJ Sokol Červený Kostelec - Lhota, z.s., Bratří Čapků 138, Č. Kostelec na akci 
"Příměstské tábory Lhota" pro rok 2019 ve výši 7 500,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

18.  dotaci pro TJ Sokol Červený Kostelec - Lhota, z.s., Bratří Čapků 138, Č. Kostelec na akci 
"Gymnastické soustředění" pro rok 2019 ve výši 6 250,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

19.  dotaci pro Volejbal Červený Kostelec, z.s., Větrník 88, Č. Kostelec na akci "Volejbalová 
soustředění kadetek a juniorek" pro rok 2019 ve výši 27 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

20.  dotaci pro Volejbal Červený Kostelec, z.s., Větrník 88, Č. Kostelec na akci "Příměstské tábory v 
Červeném Kostelci" pro rok 2019 ve výši 21 250,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

21.  dotaci pro A-TOM 20401 Červený Kostelec, Náchodská 200, Červený Kostelec na akci "Letní 
tábor se Šotkem" pro rok 2019 ve výši 10 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

22.  dotaci pro Společnost železniční výtopna Jaroměř, z.s., Nádražní 227, Pražské Předměstí, 551 
01 Jaroměř na akci "Jízdy parních vlaků k výročí 160 let tratě Jaroměř-Malé Svatoňovice" pro rok 
2019 ve výši 10 000,- Kč. 

 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/31 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Hospodaření voda 4/2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření voda za období květen 2019. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/32 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 17.6.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise životního prostředí ze dne 17.6.2019. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

odbor výstavby a ŽP jednáním s vlastníky zemědělských pozemků, které budou případnou výsadbou 
dotčeny. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/33 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

In formace z jednání  komise pro kulturu a školst v í  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise  pro kulturu a školství ze dne 10.6.2019 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  

aby vstup na besedu byl volný. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/34 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 



USNESENÍ z  13.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 24.6.2019   Strana 9/10 
 

Navýšení  kapaci ty sběrného dvora -  Dodatek č.1 k  SOD  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Navýšení kapacity sběrného dvora“, 
uzavřené mezi Městem Červený Kostelec a firmou Silnice Svoboda, a.s., Jetřichov 164, 549 83 
Jetřichov dne 9.5.2019. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/35 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Umístění  Kamenů zmizelých  

Rada města  

I .   souh las í  

s umístěním 7 ks Kamenů zmizelých. Dva na památku popravených Zdeňky a Ladislava Satranových 
budou v dlažbě před pomníkem na Bohdašíně a pět na památku popravených z rodiny Burdychových 
a Jiřího Potůčka v dlažbě u pomníku na Končinách. O umístění kamenů památníku na Končinách je 
třeba požádat vlastníka pozemku tj. Obec Zábrodí. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/36 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Pohonné hmoty  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy na čerpání pohonných hmot od firmy OLVAN Náchod s.r.o., IČ 27464547 se sídlem 
Běloveská 2013, Náchod na čerpací stanici u průmyslové zóny. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/37 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Dopravní značení Sto l ín  

Rada města  

I .   schva lu je  

dopravní značení ve Stolíně dle přílohy. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/38 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Žádost o f inanční dar na dopravu pro DPS Červánek a J i třenka z.s .  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar na společné letní hudební soustředění dětského pěveckého sboru Červánek a sboru 
Musica Harmonica k částečnému pokrytí nákladů na dopravu ve výši 10 000,- Kč z rezervy RM. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/13/39 - 13. Rada města Červený Kostelec 24.6.2019 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:6 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. 


