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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 19. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 7.10.2019   

 
 

R-2019/19/1 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Příkazní  smlouva č.  SML -Z-M-17-291 „Chodník  Obalovna –  Devět  Křížů Červený 
Koste lec“ -   Doda tek  č.  1  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. SML-Z-M-17-291 „Chodník „Obalovna – Devět Křížů“ 
Červený Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č. 1 k příkazní  smlouvy č. SML-Z-M-17-
291 „Chodník „Obalovna – Devět Křížů“ Červený Kostelec“ s firmou RPA Dotace, s.r.o., Koutného 
2269/3, 62800 Brno – Líšeň, IČ: 01399357 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/2 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Veřejné prostranství  mezi  školami -  Dodatek č.2 ke smlouvě o dí lo  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo o dodání projektových prací a inženýrské činnosti na akci 
„Veřejné prostranství mezi školami, Červený Kostelec“ uzavřené mezi městem Červený Kostelec a 
firmou 2021 s.r.o., Anenská 3, 811 05 Bratislava, Slovenská republika. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/3 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Veřejné prostranství  mezi  školami -  přípojka NN -  Dodatek č .1  

Rada města 

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o  uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k 
distribuční soustavě napěťové hladiny uzavřené na základě žádosti o připojení č.4121436028 mezi 
Městem Červený Kostelec a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/4 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Smlouva o poskytnutí  dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kra je č.  19RRDU3 -
0012 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RRDU3-0012. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  
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Starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje č. 19RRDU3-0012 mezi Městem Červený Kostelec a Královéhradeckým 
krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/5 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Darovací  smlouva  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Darovací smlouvy s Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s se sídlem: 
Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 252 99 140. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/6 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Pronájem sokolovny SDH Horní Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny SDH Horní Kostelec, č.p.240, Červený Kostelec dne 15.2.2020 pro uspořádání 
dětského karnevalu a hasičského plesu. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/7 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Žádost MŠ Náchodská o př i jet í  daru od rodičů  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270, přijetí finančního daru ve výši 24.100 Kč od rodičů 
dětí, které navštěvují kroužek "Seznamování dětí s angličtinou". Částka bude použita na úhradu 
výdajů spojených s činností kroužku. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/8 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Žádost MŠ Větrník o př i je t í  daru od rodičů dět í  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod, přijetí  finančního daru od rodičů dětí, a 
to ve výši 17 587,-Kč. Finanční dar bude využit na nákup dvou kusů dětských toaletek do třídy Motýlek 
a Medvídek, dále na nákup stojanů na sušení výkresů do všech čtyř tříd. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/9 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Žádost i  ZŠ V.Hejny o souhlas s  př i jet ím účelových darů od WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s .,  na OBĚDY PRO DĚTI  

Rada města  

I .   souh las í  

1.  s přijetím účelového finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci  charitativního 
projektu OBĚDY PRO DĚTI pro Základní školu V.Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. 
Finanční dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 4 žáky 
ve školním roce 2019/2020 a to v období od 08.10.2019 do 30.06.2020. Celkem se jedná o dar ve 
výši 20.114 Kč 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  s přijetím účelového finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci  charitativního 
projektu OBĚDY PRO DĚTI pro Základní školu V.Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. 
Finanční dar bude použit výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 4 žáky 
ve školním roce 2019/2020 a to v období od 01.11.2019 do 30.06.2020. Celkem se jedná o dar ve 
výši 4.582 Kč. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/10 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Žádost MKS o př i jet í  nadačního příspěvku od Nadace rozvoje občanské společnost i  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí nadačního příspěvku v částce 10.000,- Kč 
od Nadace rozvoje občanské společnosti, který je určen na podporu propagace akcí. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/11 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Provedení audi tu Voda Červený Koste lec,  s. r .o.  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

v působnosti valné hromady VODA Červený Kostelec, s.r.o. Zprávu nezávislého auditora o ověření 
účetní závěrky za rok 2018 a dopis vedení společnosti ke zprávě nezávislého auditora o ověření 
účetní závěrky za rok 2018 ve společnosti Voda Červený Kostelec, s.r.o. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  

v působnos t i  va lné  hrom ady VODA Červen ý Kos te lec ,  s . r .o .  j ednate l i  Voda Červen ý 
Kos te lec ,  s . r .o .  zapracovat  doporučení  vyp lýva j íc í  z  dop isu  vedení  spo lečnos t i  ke  
zprávě nezáv is lého  aud i to ra  o  ověření  úče tn í  závěrk y za  rok  2018.  
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/12 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Deklarace par tners tví  k mikroprojektu real izovaného z Fondu mikroprojektů v  
Euroregionu Glacens is  na rok 2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Deklarace partnerství k mikroprojektu s názvem Překračujeme národní, kulturní a sportovní 
hranice realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A 
Česká republika - Polsko na rok 2020. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/13 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Př ipomínky ze ZM konané dne 19.9.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky ze zastupitelstva města, které se konalo 19.9.2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/14 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Inventar izace majetku za rok 2019  

Rada města  

I .   jm enu je  

hlavní inventarizační komisi ve složení Ing. Petr Fišer, Irena Petirová, Pavlína Škodová, Sylvie 
Součková, Jana Petrů, Ing. Emil Košut, Ing. Věra Udatná. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/15 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Spider  

Rada města  

I .   schva lu je  
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uzavření Kupní smlouvy na svahovou sekačku SPIDER ILD01 od firmy  Dvořák - svahové sekačky 
s.r.o., 582 22 Pohled 277. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/16 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s ********* *********, 
********** ***, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ********* 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/17 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

SOD č. 254 na serv is  a opravy zdv ihacího zařízení  ZŠ V. Hejny Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvu o dílo č. 254 na servis a opravy zdvihacích zařízení pro ZŠ  V. Hejny Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy č. 254 na servis a opravy zdvihacího 
zařízení pro ZŠ V. Hejny Červený Kostelec mezi Městem Červený Kostelec a firmou RP výtahy           
s. r. o., Julia Fučíka 182, 517 71 České Meziříčí, IČO: 289 35 934 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/18 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Výběrové ř ízení na akci „Oprava bytu č.  6 v u l.  Náchodská č.  p.  276“.  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavby „Rekonstrukce bytu č. 6 v ul. Náchodská 
č.p. 276". 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Opravy bytu v ul. Náchodská č. p. 276, Červený 
Kostelec“ s firmou ProBuild s.r.o., U Kaštánku 930, 549 41 Červený Kostelec IČO: 036 398 51. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Oprava 
bytu v ul. Náchodská č. p. 276" s firmou ProBuild s.r.o., U Kaštánku 930, 549 41 Červený Kostelec 
IČO: 036 398 51. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/19 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Větrník  

Rada města  

I .   schva lu je  

navýšení rozpočtu Mateřské škole Červený Kostelec, Větrník 999, pro zástup do třídy Motýlek, a to ve 
výši 21.600,- Kč. Finanční částka bude využita jako výplata pro paní **** *************, která vypomůže 
v době vycházek dětí ze třídy Motýlek a to pouze pro nezbytnou dobu v měsících říjen, listopad a 
prosinec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/20 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Žádost o povolení  závodu psích spřežení  FITMI N 2019 

Rada města  
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I .   schva lu je  

žádost MUSHERS KLUB METUJE z.s o uspořádání závodů psích spřežení ve dnech 19. 10.-20. 10. 
2019 v oblasti rybníků Brodský a Špinka. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/21 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

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 12.9.2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/19/22 - 19. Rada města Červený Kostelec 7.10.2019 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:6 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. 


