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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 15. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 12.8.2019   

 
 

R-2019/15/1 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Veřejné prostranství  mezi  školami -  celkové výdaje akce  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o celkových výdajích akce „Veřejné prostranství mezi školami, Červený Kostelec“. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/2 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Veřejné prostranství  mezi  školami -  kontrolní  rozpočet  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

kontrolní rozpočet akce "Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci", která vypracoval 
Ing. Miroslav Rádl. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/3 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Obnova parku A.  B.  Svojsíka,  Červený Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Obnova parku A. 
B. Svojsíka, Červený Kostelec“ a pořadí uchazečů: 

1. TERRA FLORIDA v.o.s., Grafická 20, 150 00 Praha 5, IČ:27880770 – celkový počet bodů 94,90 

2. Architektonická kancelář IAV, Ing.arch. Mikoláš Vavřín, Dobrovského 181, 252 63 Roztoky u 
Prahy, IČ: 10213881 – celkový počet bodů 75,14 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení „Obnova parku A. B. Svojsíka, Červený Kostelec“ mezi 
Městem Červený Kostelec a firmou TERRA FLORIDA, v.o.s., Grafická 20, 150 00 Praha 5, 
IČ:27880770. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/4 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Dodávka 10 GB páteřní sí ť  pro Město Červený Koste l ec -  výběr  dodavatele  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na: „Dodávku 10 GB páteřní sítě pro Město 
Červený Kostelec“ a pořadí uchazečů: 

 

1. DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 26012162 cena bez DPH 
979 700 Kč, cena s DPH 1 185 437 Kč 
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2. AMON Systém s.r.o., Halenkovská 848/10, 15521 Praha Zličín, IČ: 26499622 cena bez DPH 1 
059 950 Kč, cena s DPH 1 282 540 Kč 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření kupní smlouvy na „Dodávku 10 GB páteřní sítě pro Město Červený Kostelec“ mezi 
Městem Červený Kostelec a firmou DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad 
Metují, IČ: 26012162. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Kupní smlouvy na „Dodávku 10 GB páteřní sítě 
pro Město Červený Kostelec“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 
1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 26012162 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/5 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Žádost MKS o př i jet í  daru  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku přijetí daru v částce 10.000,- Kč od pana ****** *******. Dar je určen 
na tisk publikace "Jak to tenkrát bylo". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/6 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

In formace o ředite lském volnu v ZŠ Lhota  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

 informaci ředitelky Základní školy Červený Kostelec Lhota, Bratří Čapků 138, o chystaném 
ředitelském volnu ve dnech 19. - 20. 9.2019. Důvodem je účast na konferenci s názvem "Učení pro 
život" za účelem vzdělávání celého pedagogického týmu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/7 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací  města za I I .  č tvr t l e t í  2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

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

R-2019/15/8 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 12/2 019/2358 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 12/2019/2358, na pozemcích parc. č. 704/1, 
zahrada, parc. č. 2436, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2438, orná půda, vše v k. ú. 
Olešnice u Červeného Kostelce, ve vlastnictví p. ****** *****, ******** ***, *** ** ******* ******** – „trubní 
svod povrchové vody“, v délce 22,99 bm, dle geometrického plánu č. 620-23/2019,  vyhotoveného Ing. 
Martinem Krejčíkem, dne 11. 4. 2019 a schváleného Katastrálním úřadem dne 16. 4. 2019 pod č. PGP 
– 322/2019-605, v rámci akce „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce“, 
pro Město Červený Kostelec, za finanční náhradu 2.299,- Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/9 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 14/2019/2358  

Rada města  

I .   schva lu je  
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uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 14/2019/2358, na pozemku parc. č. 2434, 
trvalý travní porost, v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce, ve vlastnictví p. **** ********, ********* ***, 
*** ** ******* ******** * „trubní svod povrchové vody“, v délce 22,99 bm, dle geometrického plánu č. 
620-23/2019,  vyhotoveného Ing. Martinem Krejčíkem, dne 11. 4. 2019 a schváleného Katastrálním 
úřadem dne 16. 4. 2019 pod č. PGP – 322/2019-605, v rámci akce „Komplexní pozemkové úpravy v 
k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce“, pro Město Červený Kostelec, za finanční náhradu 11.687,- Kč.  

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/10 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Prodej hmotného majetku  

Rada města  

I .   schva lu je  

záměr prodeje hydraulických nůžek, hydraulické jednotky a rozpínáku včetně příslušenství obálkovou 
metodou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/11 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 20/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 20/2019, 
pro Budoucí oprávněné p. ********* ***** * ** ******* *****, * ******** ***, *** ** **** ******* *** ***** - 
vodovodní přípojka v délce asi 17 bm, na pozemcích v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 
971/43, orná půda a parc. č. 971/42, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Červený Kostelec, dle přiložené 
situace, za předpokládanou finanční náhradu 1.700,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/12 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a sm louva o právu 
provést s tavbu č . 21/2019  

Rada města  

I .   odk ládá  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu, pro 
budoucího oprávněného: DATAINFO, spol. s r.o., IČO: 15046265, 17. listopadu 272, 549 41 Červený 
Kostelec, zastoupené jednatelem Ing. Jaroslavem Pitřincem - „Uložení optického kabelu v ulicích 
Větrník a Gen. Kratochvíla, Červený Kostelec“ v délce asi 630 m, na pozemcích v majetku Města 
Červený Kostelec, parc. č. 928/5 – ostatní plocha, p.č. 941/1 – trvalý travní porost, p.č. 946/1 – ostatní 
plocha, p.č. 946/16 – ostatní plocha, p.č. 946/19 – ostatní plocha, p.č. 946/20 – ostatní plocha, p.č. 
946/24 – ostatní plocha, p.č. 1183/3 – ostatní plocha  vše v k. ú. Červený Kostelec, dle projektové 
dokumentace vyhotovené Ing. Josefem Janákem, JAN-PRO, s.r.o., projektantem, z 6/2019, za 
předpokládanou finanční náhradu 125.700,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  předložit návrh řešení při použití příloží. 
Termín: 31.8.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/13 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 22/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 22/2019, 
pro budoucího oprávněného ****** ******, ***** ******** **, *** ** ******* ********, - vodovodní přípojka v 
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délce asi 5,7 m a kanalizační přípojka v délce asi 2,1 m, a silniční sjezd o rozloze 5,6 m
2
, dle 

projektové dokumentace č. 323/18, z 3/2019, vyhotovené Ing. Radkem Záleským, za předpokládanou 
finanční náhradu 2.680,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/14 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Propachtování část i  pozemku p.č . 759/1 v  k.ú.  Červený Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Pachtovní smlouvy na část pozemku z majetku města p.č. 759/1 (ostatní plocha, jiná 
plocha), díl „B“, o výměře 40 m

2
 v k.ú. Červený Kostelec, pro p. ***** ********, ********* ****, *** ** ******* 

********, za účelem zahrádkaření. Roční nájemné činí 80,- Kč. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/15 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Propachtování část i  pozemku p.č . 897/9 v  k.ú.  Lhota za Červeným Koste lcem  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Pachtovní smlouvy č. 2019/5, na část pozemku z majetku Města Červený Kostelec p.č. 
897/9 (ostatní plocha), o výměře 173 m

2
 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, pro ** ********** 

*********, ***** ** ******** ********* ***, *** ** ******* ********, za účelem zahrádkaření. Roční nájemné činí 
346,- Kč. 

přijato, pro:5 proti:2 zdržel:0 
 

R-2019/15/16 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Výměna kot lů vč . hořáku p lynové kote lny Větrník .  

Rada města  

I .   schva lu je  

výměnu kotlů vč. hořáku plynové kotelny Větrník dle předložených podkladů. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/17 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Chlazení MěÚ v u l.  Komenského č.p.  26 Červený Kostelec  

Rada města  

I .   odk ládá  

zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu ve variantě II. na akci „Chlazení MěÚ v 
ul. Komenského č.p. 26, Červený Kostelec“ z důvodu případných úprav MěÚ Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/18 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Žádost o prodloužení termínu předání s tavebního dí la  

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 "Úpravu zahrady Bř. Kafky, Sokolská 293, Červený Kostelec". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.1 s firmou  ProBuild s.r.o., U Kaštánku 
930, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 36 398 51, DIČ: CZ03639851 na akci "Úpravu zahrady Bř. Kafky, 
Sokolská 293, Červený Kostelec". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/19 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 
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Dodatek ke smlouvě o užívání  programového vybavení a dodatek ke smlouvě o 
programátorském serv isu s  Al fa Sof tverem  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku ke smlouvě o užívání programového vybavení č. A3641 a Dodatku ke smlouvě o 
programátorském servisu č. A3642 s firmou Alfa Software s.r.o. Pražská 22, 339 01 Klatovy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/20 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Záměr prodeje OA Volvo XC 70 2,5AWD  

Rada města  

I .   schva lu je  

záměr prodeje nevyužívaného OA Volvo XC 70 2,5 AWD. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  zveřejnit obvyklým způsobem (obálkovou metodou) záměr prodeje věci z majetku města. 
Termín: 31.8.2019 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/21 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Shromažďování jedlých o le jů a tuků  

Rada města  

I .   odk ládá  

nabídku Libora Černohlávka, IČ 16539184, Církvice, ze dne 23.7.2019 na bezplatnou ekologickou 
likvidaci jedlých olejů a tuků ve městě Červený Kostelec z důvodu přijetí další nabídky. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/22 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Smlouva o pronájmu dvou konte jnerů na papír  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o pronájmu dvou kontejnerů na papír se společností TRANSPORT Trutnov, IČ 
62063588, Trutnov. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o pronájmu dvou kontejnerů na papír se 
společností TRANSPORT Trutnov, IČ 62063588, Trutnov. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/23 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Hospodaření voda za červen 2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření VODA Č. Kostelec s.r.o. za období červen 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/24 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Žádost o dar pro Centrum spokojeného stáří  Alzheimer Care -  Svoboda nad Úpou  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar ve výši 6 000,- Kč pro Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care - Svoboda nad Úpou, 
Lázeňská 317 a 319, 542 24 Svoboda nad Úpou. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podpisem darovací smlouvy s Centrum spokojeného stáří Alzheimer 
Care - Svoboda nad Úpou, Lázeňská 317 a 319, 542 24 Svoboda nad Úpou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/25 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Žádost o zvolení dalších č lenů komise tě lovýchovy a spor tu  

Rada města  

I .   jm enu je  

členy komise pro tělovýchovu a sport ve složení: Jiří Vít, předseda, Tomáš Kábrt, tajemník, Oldřich 
Mallat, Lukáš Janko, Zdena Schröderová, Jiří Škoda, Ing. Jiří Romža, Mgr. Tomáš Jirásek, Martin 
Vejrek, David Škoda, Jiří Zachovský, Bořek Drozd, Marcela Kollertová, Martin Burdych, Zdeněk Spůra, 
Petr Maxa, R.Hásek, pověřený člen: Ing. Rostislav Petrák. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/15/26 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

Výj imka Konč iny  

Rada města  

I .   zam í tá  

povolení výjimky na průjezd přes Končiny pro pana ******* * **** *********** 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/15/27 - 15. Rada města Červený Kostelec 12.8.2019 

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. 


