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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 20. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 23.10.2019   

 
 

R-2019/20/1 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Rozpočtové opatření  č .69/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů města o 654.974 Kč na položce 4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního 
rozpočtu a zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 654.974 Kč na paragrafu 3113 (základní školy), 
položce průtokové transfery zřízeným PO, org. 306 ZŠ Lhota, v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/2 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Rozpočtové opatření  č .70/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů města o 2.524.243 Kč na položce 4116 neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu a zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 2.524.243 Kč na paragrafu 3113 (základní 
školy), položce průtokové transfery zřízeným PO, org. 305  ZŠ V. Hejny Č. Kostelec, v souladu s 
účelovým určením dotace. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/3 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Rozpočtové opatření  č .71/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci na veřejně prospěšné pracovníky 
ve výši 221.603 Kč a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 221.603 Kč na paragrafu 3745 
(středisko místního hospodářství) v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/4 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Rozpočtové opatření  č .72/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů  o 130.000 Kč na paragrafu 3612 (byty) položce 5171 (opravy)  na 
výměnu zastaralé technologie a osazení programovatelných zesilovačů pokrýt financováním na 
položce 8115 - tj. zapojením  130.000 Kč z převedeného zůstatku běžných účtů do roku 2019 dosud 
nezapojeného do letošního rozpočtu. 

      přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/5 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Rozpočtové opatření  č .73/2019  
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Rada města  

I .   schva lu je  

navýšení provozního příspěvku MŠ Větrník o 21,6 tis. Kč na  pokrytí nákladů na zástup do třídy 
Motýlek v souladu s usnesením RM č. R-2019/19/19 ze dne 7.10.2019 pokrýt navýšením rozpočtu 
příjmu z výjezdů SDH k dopravním nehodám - navýšení rozpočtu o 21,6 tis. Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/6 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Smlouva s  ČSOB o vedení běžného účtu  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Smlouvy o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou s ČSOB na 6M 
termínovaný vklad  10 mil. Kč s fixní úrokovou sazbou 1,50 % p.a. dle přiloženého vzoru smlouvy. 

     přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o vedení municipálního konta a elektronickém bankovnictví s ČSOB, a.s. dle 
přiloženého vzoru smlouvy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/7 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Žádost MKS o př i jet í  daru od obce Hořičky  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 3.000,- Kč od obce 
Hořičky. Dar je určen na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/8 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

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

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod,  přijetí finančního daru od rodičů dětí 
navštěvujících mateřskou školu  v celkové částce 17 587,00 Kč. Finanční částka bude použita na 
nákup dvou hracích kosmetických stolečků do třídy Motýlek a Medvídek a  nákup sušáků na výkresy, 
které budou využity v každé třídě MŠ. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/9 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Pronájem sokolovny  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny Městskému kulturnímu středisku, Žižkova 365, Červený Kostelec  pro uspořádání 
koncertů skupiny Nanovor a Městské dechové hudby ve dnech 22.11. - 23.11.2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/10 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Červený Kostelec, nám. T. G. 
Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, 
Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  
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starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
p. č. 897/9 v k. ú. Lhota za Červeným Kostelcem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/11 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 30/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 30/2019, 
pro budoucí oprávněné manžele *******, ******** ** * **** ************ ***, *** ** ******* ******** - 
kanalizační přípojka v délce asi 8,6 bm, na pozemku v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 
182/4, trvalý travní porost, v k. ú. Horní Kostelec, dle přiložené situace, za předpokládanou finanční 
náhradu 1.000,- Kč + DPH. 

        přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/12 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

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

Rada města  

I .   zam í tá  

propachtování části pozemku z majetku Města Červený Kostelec p.č. 897/9 (ostatní plocha), o výměře 
168 m

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

******* ********, z důvodu předběžně plánovaných terénních úprav v této lokalitě. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/13 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Výměna zes i lovačů po vypnut í  mul t ip lexů DVB -T v bytových domech ve správě města 
Červený Koste lec.  

Rada města  

I .   schva lu je  

výměnu zesilovačů  po vypnutí multiplexů DVB-T v bytových domech ve správě města Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/14 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 30.9.2019  

Rada města 

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise životního prostředí ze dne 30.9.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí 

1.1.  připravit návrh řešení výsadby stromů na soukromých pozemcích v rámci iniciativy 10 
milionů stromů pro Česko včetně budoucí údržby stromů prováděné městem. 

Termín: 15.11.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/15 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

In formace z jednání  komise pro kulturu a školstv í  

Rada měs ta  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise pro kulturu a školství ze dne 2.10.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/20/16 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

In formace z jednání  osadních výborů  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

1.  informace z jednání osadního výboru Horní Kostelec konané dne 18.9.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  informace z jednání osadního výboru Lhota za Červeným Kostelcem konané dne 17.9.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  informace z jednání osadního výboru Olešnice konané dne 3.9.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  informace z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín konané dne 16.9.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/17 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Žádost o povolení  Svatomart inského průvodu  

Rada města  

I .   souh las í  

s organizováním Svatomartinského průvodu dne 14. listopadu 2019 od 17:15 do 17:45 hod. v úseku 
od náměstí TGM, ul. Koubovka a po místních komunikacích na p.č. 834/2 a o,č, 1178 v k. ú. Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/18 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Výj imka Konč iny -  OD IMPRO 

Rada města  

I .   schva lu je  

udělení výjimky na 1 rok průjezdu přes Končiny pro zaměstnance OD IMPRO, Končiny 111 dle 
seznamu. 

       přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/19 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Jednání pracovní skupiny pro zř ízení  muzea v Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zápis z jednání pracovní skupiny pro zřízení muzea ze dne 3. 10. 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  

1 .   pracovn í  skup ině př ip rav i t  koncepc i  m uze jn í  č innos t i  v  Červeném Kos te lc i  a  
návrh  pracovní  náp lně m uze jn ího pracovníka  a  provés t  rešerš i  m uze jn í  č innos t i  v  
reg ionu.  
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
2.  vedoucímu majetkového odboru ve spolupráci s městským architektem posoudit vhodné 

prostory pro muzejní účely. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/20 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Hospodaření Voda Červený Kostelec s.r .o. za období  zář í  2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

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

R-2019/20/21 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 
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Žádost o souhlas s rekonstrukcí  antukových dvorců.  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost o povolení rekonstrukce 3 antukových dvorců na náklady TJ Červený Kostelec, z.s. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/22 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Stanov isko k  možnému dalš ímu postupu města př i  pronájmu „Kempu Brodský“ .  

Rada města  

I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.   majetkovému odboru z důvodů zvýšeného zájmu o provozování areálu „Kempu Brodský 
připravit výrazně konkrétnější výběrové řízení na pronájem celého areálu. 

Termín: 31.10.2019 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/20/23 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Kupní  smlouva na prodej  osobního vozid la  

Rada města  

I .   schva lu je  

prodej nepojízdného osobního vozidla Volvo XC 70 2,5T AWD RZ:  5H4 0878, VIN:  
YV1SZ595771276460 za cenu 36 tis. Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním „Kupní smlouvy“ osobního vozidla  Volvo XC 70 
2,5T AWD RZ:  5H4 0878, VIN:  YV1SZ595771276460. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/20/24 - 20. Rada města Červený Kostelec 23.10.2019 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:7 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. 


