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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 21. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 6.11.2019   

 
 

R-2019/21/1 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

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  

zadávací dokumentaci včetně podmínek ke zpracování nabídky týkající se výběrového řízení na 
zhotovitele stavby "III/5672 Horní Kostelec" zadávané v otevřeném nadlimitním řízení podle zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

jako člena hodnotící komise veřejné zakázky na stavební práce „III/5672 Horní Kostelec“ Ing. Pavla 
Matysku a jako náhradníka člena hodnotící komise Ing. Rostislava Petráka. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/2 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Rozpočtové opatření  č .74/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových příjmů o 140 tis. Kč na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 23.7.2019, 
jejíž uzavření schválila RM dne 15.7.2019 usnesením č.R-2019/14/5, a zároveň navýšení rozpočtu 
kapitálových výdajů na paragrafu 2310 na rozšíření vodovodního řádu v ul. Lánská o 140 tis. Kč v 
souladu se zmíněnou smlouvou. 

     přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/3 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Rozpočtové opatření  č .75/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu daňových příjmů o 18.150 Kč na položce 1111 DPFO ke krytí zvýšení rozpočtu 
běžných výdajů na paragrafu 2221  o 18.150 Kč na instalaci osvětlení autobusové zastávky „U Bašů“ 
(Mstětín). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/4 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Rozpočtové opatření  č .76/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu daňových příjmů o 401.150 Kč na položce 1111 DPFO na krytí zvýšení rozpočtu 
běžných výdajů o 205.725 Kč a zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o 195.415 Kč obojí  na 
paragrafu 3111 org. 303  z důvodu poskytnutí  mimořádného neinvestičního a investičního příspěvku 
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MŠ Náchodská  na předfinancování dotovaného projektu „Oživlá zahrada, Červený Kostelec, okres 
Náchod“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/5 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Rozpočtové opatření  č .77/2019  

Rada města  

I .   odk ládá  

snížení rozpočtu běžných výdajů o 100 tis. Kč na paragrafu 2219 a zvýšení rozpočtu kapitálových 
výdajů o 100 tis.Kč na paragrafu 3613 z důvodu víceprací na realizaci pergoly na zahradě za 
knihovnou Bř. Kafky po konzultaci s městským architektem. 

     přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/6 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

In formace o u ložení  dočasně volných f inančních prostředků města  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o uložení a výši úročení dočasně volných finančních prostředků města. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/7 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Smlouva s  ČSOB o e lektronickém bankovnic tví  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o využívání služby ČSOB CEB s ČSOB, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/8 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 32/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 32/2019, 
pro Budoucího oprávněného pana **** ******, ************ *******, *** ** ***** * *** vodovodní přípojka v 
délce asi 7,3 bm a kanalizační přípojka v délce asi 13,7 bm, na pozemcích v majetku Města Červený 
Kostelec, , parc. č. 932/3, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 932/1, trvalý travní porost, parc. č. 
928/59, ostatní plocha, neplodná půda a parc. č. 938/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. 
ú. Červený Kostelec, dle přiložené situace, za předpokládanou finanční náhradu 3.200,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/9 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 15/2019/2358  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 15/2019/2358, na pozemku parc. č. 707, 
zahrada, v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce, ve spoluvlastnictví p. *********** ********, ******* 
*******, *** ** **** * *****, ******** ***** ***, *** ******** ******, *** ** ***** * * ******, ******* ***** ***,  ******** 
***, *** ** ******* ********,  ******* ********, ******** ***, *** ** ******* ******** – „trubní svod povrchové 
vody“, v délce 28,33 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 2.833,- Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/10 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 
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Pronájem sokolovny  

Rada města  

I .   schva lu je  

bezplatný pronájem sokolovny Městskému kulturnímu středisku, Žižkova 365, Červený Kostelec pro 
uspořádání folklorního festivalu ve dnech 19. -23.8.2020 v případě nepříznivého počasí. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/11 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Osvět lení  zastávky U Bašů  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost obyvatelů Mstětína o provedení osvětlení zastávky U Bašů. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/12 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Výběrové ř ízení k  pronájmu nebytových prostor rekreačního areálu Brodský  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  text výběrového řízení k pronájmu nebytových prostor areálu při rybníku Brodský s hodnotícími 
kritérii tak, jak jsou uvedeny v příloze. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 

2.  zveřejnění výzvy, která je přílohou, dne 8. listopadu 2019 s možností podávání nabídek do           
27. listopadu 2019 do 15:00 hod. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 

I I .   jm enu je  

sedmičlennou hodnotící komisi dle přílohy. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/21/13 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Smlouva o odvážení  oděvů, obuv i a text i lu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o odvážení oděvů, obuvi a textilu se společností TextilEco a.s., Palackého 715/15, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 28101766. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města pana Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o odvážení oděvů, obuvi a textilu 
se společností TextilEco a.s., Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 28101766, Praha., 
IČ 28101766. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/14 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Reklamní p lnění  ČEZ -  vánoce  

Rada města 

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy s firmou ČEZ a.s., Duhová 2/1444, Praha 4 na reklamní plnění při rozsvícení 
vánočního stromu ve výši 30.000,- Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/15 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Dopravní komise  

Rada města  

I .   odvo lává  
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člena dopravní komise Ondřeje Gelbiče. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

Josefa Dostála členem dopravní komise. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/16 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

Žádost MŠ Náchodská o předf inancování dotované část i  pro jektu "Oživ lá zahrada"  

Rada města  

I .   schva lu je  

poskytnutí mimořádného investičního příspěvku ve výši 195.415 Kč a o mimořádného neinvestičního 
příspěvku ve výši 205.725 Kč Mateřské škole Náchodská na předfinancování dotované části projektu 
"Oživlá zahrada, Červený Kostelec, okres Náchod". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/21/17 - 21. Rada města Červený Kostelec 6.11.2019 

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. 


