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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 18. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 23.9.2019   

 
 

R-2019/18/1 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Rozpočtové opatření  č .58/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 2229 a paragrafu 3113 o 32.140,50 Kč z důvodu přijetí vratky 
nedočerpané dotace od ZŠ V. Hejny na potravinovou pomoc dětem v KHK II a zároveň zvýšení 
rozpočtu běžných výdajů na paragrafu  6402 (ostatní činnost i)  o 32.140,50 Kč z důvodu přeposlání 
této vratky nedočerpané  průtokové dotace zpět  na KÚ KHK. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/2 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Rozpočtové opatření  č .59/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů z transferů na položce 4122 o 48.598,20 Kč z důvodu přijetí průtokové 
neinvestiční dotace KHK "Potravinová pomoc dětem v KHK III - obědy do škol" (spolufinancováno EU) 
a zároveň zvýšení běžných výdajů o 48.598,20 Kč na § 3113 z důvodu  přeposlání dotace ZŠ 
V.Hejny. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/3 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Rozpočtové opatření  č .60/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 2141 příjmy z úroků na vkladovém účtu u Sberbank a JaT banky  
o 171.416 Kč na krytí zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů  na paragrafu 3745 (veřejná zeleň) na 
nákup travní sekačky Spider o 171.416 Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/4 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Rozpočtové opatření  č .61/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun 200.000 Kč ze schváleného rozpočtu kapitálových výdajů na akci „mobilní tribuna“ (RS str.6, 
ř.2 částka 200 tis.Kč), která se nebude realizovat, do rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 3412 
(sportovní zařízení) na nákup rinosetů  a dalšího drobného dlouhodobého majetku pro volejbal. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/5 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Rozpočtové opatření  č .62/2019  
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Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu daňových příjmů  na položce 1385 (přijatá daň z technických her) o 300.000 Kč na 
krytí zvýšení běžných výdajů o 300.000 Kč na paragrafu 3113 z důvodu zvýšení provozního příspěvku 
ZŠ Lhota, a to za účelem nákupu žákovských počítačů pro  výuku informatiky vyplývající z povinného 
učebního plánu a poskytování výukových SW pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/6 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Rozpočtové opatření  č .63/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  
   zvýšení rozpočtu daňových příjmů na položce 1211 (příjmy z výběru DPH) o 113.269 Kč na krytí 
   zvýšení rozpočtu na opravy na paragrafu 3613 nebyty z důvodu nutných víceprací u schválené opravy 

                venkovní dlažby na II.stupni ZŚ Hejny (RS str.10 ř.58) o 113.269 Kč (včetně DPH). 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/7 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Rozpočtové opatření  č .64/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4111 o 37.485 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na 
základě rozhodnutí MF č.j. MF-20757/2019/1201-19  určené na krytí výdajů obce na spolupráci při 
přípravě SLDB 2021 (Sčítaní lidu …) - tedy na zvýšení běžných výdajů na paragrafu 6171 správa 
(stavební úřad) o 37.485 Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/8 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Rozpočtové opatření  č .65/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun 314.756 Kč ze schváleného rozpočtu běžných výdajů na dotační program na příslušné 
paragrafy dle RM skutečně schválených dotací jednotlivým subjektům. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/9 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Rozpočtové opatření  č .66/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů města o 594.920 Kč na položce 4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu a zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 594.920 Kč na paragrafu 3111(mateřské školy), 
položce průtokové transfery zřízeným PO, or. 302 MŠ Větrník, v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/10 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Rozpočtové opatření  č .67/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci na veřejně prospěšné pracovníky 
ve výši 200.000 Kč a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 200.000 Kč na paragrafu 3745 
(středisko místního hospodářství) v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/11 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 
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Rozpočtové opatření  č .68/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu daňových příjmů na položce 1211 příjmy z DPH  o 110.661  Kč a zároveň zvýšení 
rozpočtu běžných výdajů na právnické služby na paragrafu 6171 správa. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/12 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

In formace o provedení  vkladu 40 mi l .  Kč na vkladový účet  s boni f ikací  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o provedení vkladu 40 mil. Kč na vkladový účet s bonifikací dle schválené smlouvy s JaT 
bankou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/13 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Žádost o mimořádné navýšení provozního př íspěvku  ZŠ Lhota  

Rada města  

I .   souh las í  

s mimořádným navýšením provozního příspěvku pro Základní školu Červený Kostelec, Lhota, Bratří 
Čapků 138, okres Náchod, na nákup nových žákovských počítačů a potřebného softwaru. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/14 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Oznámení ředite lského volna ZŠ V.Hejny  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci ředitele Základní školy V.Hejny Červený Kostelec o vyhlášeném volnu dne 27.9.2019 pro 1. 
až 9. ročníky v budově na ul. Komenského. V ZŠ Horní Kostelec budou vyučovat. Školní družina bude 
v provozu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/15 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Žádost o poskytnut í  odměny ředite l i  MKS za I .  polo letí  2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční odměnu pro Tomáše Šimka, ředitele Městského kulturního střediska Červený Kostelec,  za   
1. pololetí 2019 za zdárný průběh 65. Mezinárodního folklorního festivalu v částce ******,* *** 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/16 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

In formace z jednání  soc iá lní  komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sociální komise konané dne 2.9.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/17 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy k bytu 296/19 v  DPS U Jakuba  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/19 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, 1. patro) s panem ***** *******, ********** ***, ******* ********* 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/18 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 574/10, u l.  Letná,  by t po částečné rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ******** ********, ***** ********* ******** ***, ******* ** ****, na byt v ul. 
Letná 574/10, Červený Kostelec, 1+KK, 3. podlaží. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/19 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Oprava vstupního prostoru do družiny u ZŠ V. Hejny  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření objednávky s firmou ProBuild s.r.o., U Kaštánku 930, Červený Kostelec na vícepráce na akci 
„Oprava vstupního prostoru do družiny" u budovy ZŠ V. Hejny dle varianty A v rozsahu dle nabídky ve 
výši 93 611,- Kč bez DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/20 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 28/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést 
stavbu č. 28/2019, pro Budoucí oprávněnou ********* ***, *** ********* ****, *** ** **** ***** *** ****** - 
vodovodní přípojka v délce asi 1,0 m  a silniční sjezd o rozloze asi 3 m

2
, na pozemcích v majetku 

Města Červený Kostelec, parc. č. st. 1193/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Červený 
Kostelec, dle projektové dokumentace z 10/2018, vyhotovené Ing. Janem Kozákem, Atelier Kozák 
s.r.o., Osvobození 91, 517 71 České Meziříčí, za předpokládanou finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/21 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 27/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést 
stavbu č. 27/2019, pro Budoucího oprávněného ****** *****, *** ********* ****, *** ** **** ***** *** ****** - 
vodovodní přípojka v délce asi 1,0 m  a silniční sjezd o rozloze asi 2 m

2
, na pozemcích v majetku 

Města Červený Kostelec, parc. č. st. 1193/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Červený 
Kostelec, dle projektové dokumentace z 10/2018, vyhotovené Ing. Janem Kozákem, Atelier Kozák 
s.r.o., Osvobození 91, 517 71 České Meziříčí, za předpokládanou finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/22 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 29/2019 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést 
stavbu č. 29/2019, pro budoucí oprávněné: *** ****** ****** * ******** ******, *** ******** ***** ** ******** 
********* ***, *** ** ******* ******** - vodovodní přípojka v délce asi 1,6 bm , kanalizační přípojka v délce 
asi 4,8 bm a silniční sjezd o rozloze asi 22,4 m

2
 na pozemku v majetku Města Červený Kostelec, parc. 

č. 542/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem, dle přiložené 
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situace z projektové dokumentace vypracované Ing. Tomášem Novotným, Jiráskova 196, 549 31 
Hronov, za předpokládanou finanční náhradu 5.760,- Kč + DPH. 

 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/23 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 10/2019/2358  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.: 10/2019/2358– vodovodní přípojka v délce 
5,56 bm a kanalizační přípojka v délce 4,55 bm, dle GP č. 1882-33/2019, ze dne 14. 8. 2019, na 
pozemku p.č. 1193/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Červený Kostelec, 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 2.447,- Kč vč. DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/24 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Propachtování část i  pozemku p.č . 889/100 v  k.ú.  Červený Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

Pachtovní smlouvu na část pozemku z majetku města p.č. 889/100 (trvalý travní porost), o výměře 
174 m

2
 v k.ú. Červený Kostelec, pro manžele ***********, ** ****** ***, *** ** ******* ********, za účelem 

rozšíření vlastní zahrádky. Roční pachtovné činí 348,- Kč. 

 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/25 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Dodatek č . 4 k  nájemní smlouvě č . ev.  007 -562-11 uzavřené dne  22.12.2011.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření „Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. ev. 007-562-11 uzavřené dne 22.12.2011. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsání „Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. ev. 007-562-11 
uzavřené dne 22.12.2011. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/26 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Průjezd Konč iny  

Rada města  

I .   schva lu je  

povolení průjezdu přes Končiny pro pana ******* ********** po dobu 2 let. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/27 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Jarní s lavnost 2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

uspořádání Jarní slavnosti 2020 v Červeném Kostelci dle nabídky společnosti Verver Export, 
Hosselaarsweg 30, 1404Dx Heerhugowaard, Holland. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/28 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Spider ILDO1 

Rada města  

I .   schva lu je  

nákup svahové sekačky ILDO1 s navijákem od společnosti Dvořák - svahové sekačky s.r.o., Pohled 
277, 582 21 Pohled. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/29 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Zimní  údržba s i ln ice na Bohdašín  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy na zimní údržbu silnice na Bohdašín ve vlastnictví Královéhradeckého kraje s 
firmou Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/30 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Zimní  údržba OD IMPRO  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy s firmou OD IMPRO a.s., Končiny 111, Zábrodí, 549 41 Červený Kostelec na zimní 
údržbu místních komunikací. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/31 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Kupní  smlouva na posypovou sůl  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Kupní smlouvy firmou Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec 
Králové na nákup posypové soli. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/32 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Řád veřejného pohřebiště města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

Řád veřejného pohřebiště s účinností od 1.10.2019, který nahrazuje Řád pohřebiště ze dne 
18.6.2015. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/33 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Volba dozorč í rady VODA Červený Koste lec s.r .o.  

Rada města  

I .   vo l í  

v působnosti valné hromady VODA Červený Kostelec, s.r.o. dozorčí radu organizace VODA Červený                                                    
Kostelec, s.r.o ve složení: Josef Keyzlar - předseda DR, Ing. Jan Berkovec - člen DR, Ing. Zuzana 
Matysková - členka DR, Ing. Rostislav Petrák - člen DR, Ing. Petr Fišer - člen DR. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
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j ednate l i  VODA Červený Kos te lec  s . r .o .  za j i s t i t  podán í  návrhu na  záp is  zm ěn v  OR 
obsahu j íc í  t o to  rozhodnut í ,  čes tná proh lášení  od  vš ech zap isovaných  a  zap lacení  
soudního pop la tku  ve  výš i  2000, -  Kč.  
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/34 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Hospodaření Voda Červený Kostelec s.r .o. za období  srpen 2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření Voda Červený Kostelec s.r.o. za období srpen 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/35 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Žádost MŠ a ZŠ speciá lní NONA, o.p.s.  o př íspěvek na přepravu žáků  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar ve výši 20 000,- Kč na přepravu žáku do MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 
Nové Město nad Metují z rezervy RM. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/36 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Žádost o povolení  konání sportovní  akce v lokal i tá ch Na Skalce a Žďár  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost Klubu SK BP Lumen o povolení konání cyklistického závodu Středeční pohár, Qayron Cup 
2019, který se uskuteční dne 2. 10. 2019 v lokalitách Na Skalce a v lese Žďár za předpokladu 
dostatečného zajištění akce. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/37 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Provozní  doba kompostárny a sběrného dvora  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  navrženou provozní dobu pro rok 2020 kompostárny na ČOV pro letní období úterý 6.00 - 18.00 
hod., čtvrtek 6.00 - 18.00 hod., sobota 8.00 - 11.00 hod. a navrženou provozní dobu sběrného 
dvora pondělí 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod., středa 8.00 -12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod., 
pátek 8.00 - 11.00 hod., sobota 8.00 - 11.00 hod. a pro zimní období na ČOV úterý 6.00 - 17.00 
hod., čtvrtek 6.00 - 17.00 hod., sobota 8.00 - 11.00 hod. a navrženou provozní dobu sběrného 
dvora pondělí 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod., středa 8.00 -12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod., 
sobota 8.00 - 11.00 hod. 

         přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  prodloužení provozu kompostárny na ČOV do konce listopadu 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/38 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

Přístavba výtahu u ZŠ v Červeném Koste lc i  –  Dodatek č .1  

Rada města  

I .   schva lu je  

Dodatek č.1 k SOD na akci: „Přístavba výtahu u ZŠ v Červeném Kostelci“ 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č. 1 k SOD na akci: „Přístavba výtahu u 
ZŠ v Červeném Kostelci“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou výtahy s.r.o., Julia Fučíka 182, 517 
71 České Meziříčí, IČ: 28935934. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/18/39 - 18. Rada města Červený Kostelec 23.9.2019 

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. 


