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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 22. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 20.11.2019   

 
 

R-2019/22/1 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

In formace o průběhu příprav a real izací  invest ičních akcí  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/2 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Žádost o dotac i na indiv iduální účel  z KÚ Královéhradeckého kra je na akc i:  
„Rekonstrukce zázemí a tr ibuny fo tbalového hř iště Červený Koste lec“  

Rada města  

I .   doporuču je  

podání žádosti o dotaci na individuální účel z KÚ Královéhradeckého kraje na akci: „Rekonstrukce 
zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec" dle přílohy  a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/3 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Pověřený zastupite l ve věc i  Územního p lánu  

Rada města  

I .   doporuču je  

jmenovat Ing. Rostislava Petráka pověřeným zastupitelem ve věci Územního plánu Červený Kostelec 
a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/4 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

„Červený Koste lec -  dostavba splaškové kanalizace a pře ložka vodovodu,  u l ice 
Zemědělská“  -  Smlouva o smlouvě budoucí  o real izac i  pře ložky d i st r ibučního zař ízení  
ČEZ  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie, č.Z_S14_12_8120071785“ mezi Městem Červený Kostelec a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/5 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Odměny ředite lů příspěvkových organizací  města za I I .  polo let í  2019  

Rada města  

I .   schva lu je  
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1.  1. finanční odměnu ve výši ** ***,* ** Mgr. Jiřímu Olejákovi, řediteli p.o. Základní škola V.Hejny 
Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod. 

2. finanční odměnu ve výši ******,* ** MgA. Leoši Nývltovi, řediteli p.o. Základní umělecká škola 
Červený Kostelec, Nerudova 511. 

 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:1 

2.  3. finanční odměnu ve výši ******,- Kč Mgr. Šárce Hanušové, ředitelce p.o. Mateřská škola Červený 
Kostelec, Náchodská 270, okres Náchod. 

4. finanční odměnu ve výši ******,- Kč Mgr. Vendule Ságnerové, ředitelce p.o. Základní škola a 
Mateřská škola Červený Kostelec, Olešnice 190. 

5. finanční odměnu ve výši ******,- Kč PhDr. Marcele Fraňkové, ředitelce p.o. Knihovna Břetislava 
Kafky Červený Kostelec. 

6. finanční odměnu ve výši ******,- Kč Mgr. Pavle Kubišové, ředitelce p.o. Mateřská škola Červený 
Kostelec, Větrník 999, okres Náchod. 

7. finanční odměnu ve výši ******,- Kč Mgr. Renatě Jakubíkové, ředitelce p.o. Základní škola, Lhota, 
Bratří Čapků 138, Červený Kostelec. 

8. finanční odměnu ve výši ******,- Kč Tomáši Šimkovi, řediteli p.o. Městské kulturní středisko Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/6 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Žádost MKS o př i jet í  daru od Saar  Gummi Czech s.r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 6.000,- Kč od firmy 
Saar Gummi Czech s.r.o., který je určen na podporu Loutkařského festivalu, konajícího se ve dnech  
9. až 30.11.2019. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/7 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Žádost MŠ Náchodská o př i jet í  daru od Wikov MGI a.s.  

Rada města  

I .   schva lu je  

 Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270, okres Náchod, přijetí finančního daru ve výši 
6.000,- Kč od firmy Wikov MGI a.s.,  Zbečník 356, 549 31 Hronov. Finanční částka bude použita pro 
děti z mateřské školy. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/8 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací  města za 3.  čtvr t le t í  2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za 3. čtvrtletí 2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/9 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Žádost ZŠ a MŠ Olešnice o uvolnění f inanční  částky z rezervního fondu  

Rada města  

I .   schva lu je  

Základní škole a Mateřské škole Červený Kostelec, Olešnice 190, uvolnění částky 40.000,- Kč z 
rezervního fondu školy. Částka bude využita na mimořádné vyúčtování elektrické energie k 
31.12.2019 způsobené závadou tepelného čerpadla. Nevyužitá částka bude vrácena spolu s 
hospodářským výsledkem za rok 2019 do rezervního fondu organizace. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/10 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Žádost ZŠ a MŠ Olešnice o uvolnění f inančních prostředků z invest ičního fondu  

Rada města  

I .   schva lu je  

Základní škole a Mateřské škole Červený Kostelec, Olešnice 190, použití částky 109.000,- Kč z 
investičního fondu organizace na nákup mobilní interaktivní sestavy pro mateřské školy MultiBoard 
EDU/Barvínek. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/11 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 11/2019/2358  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 11/2019/2358, vodovodní přípojka v délce 
3,63,56 bm, dle GP č. 1897-521/2019, ze dne 24. 10. 2019, na pozemku p.č. 308/3, trvalý travní 
porost, v k. ú. Červený Kostelec, pro „oprávněné“ manžele ********, ********* **, *** ** ******* ******** 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 1.210,- Kč vč. DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/12 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 34/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 34/2019, 
pro budoucího oprávněného SEMET s.r.o., Řehákova 1221, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 44753958, 
zastoupený Ing. Zdeňkem Erlebachem, jednatelem - vodovodní přípojka v délce asi 4,0 bm, a 
zateplení budovy v tloušťce 150 mm, dle přiložené situace, na pozemku v majetku Města Červený 
Kostelec, parc. č. 889/53, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Červený Kostelec, za 
předpokládanou finanční náhradu 1.210,- Kč vč. DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/13 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcného břemene a do hoda o umístění s tavby  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-2018545/VB/3 Červený Kostelec, č.p. 928/49, na pozemku parc. č. 928/59, ostatní plocha, 
neplodná půda, v k. ú. Červený Kostelec, ve vlastnictví Města Červený Kostelec, Náměstí T.G. 
Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec – zemní kabelové vedení NN v rozsahu asi 6 bm, pro 
budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 
23. 4. 2019, spol. TELKABEL CR, s.r.o. se sídlem Českých bratří 89, 547 01 Náchod, IČ: 25289675, 
DIČ: CZ25289675, zastoupený na základě plné moci ze dne 23. 4. 2019 Ing. Milanem Novákem, 
Johnova 288, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 48618161, za předpokládanou finanční náhradu 
1.210,- Kč vč. DPH.  

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/14 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Uzavření  Dodatku k nájemní smlouvě č . 2/076/1  

Rada města  
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I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/076/ z 1. 11. 2012, kterým se předmět nájmu rozšiřuje o 
tyto pozemky z majetku města: p.č. 778, trvalý travní porost, o výměře 6.209 m

2
, p.č. 857/7, orná 

půda, o výměře 711 m
2
, p.č. 1267, orná půda, o výměře 1122 m

2
, p.č. 1353, orná půda o výměře 1047 

m
2
, vše v k.ú. Červený Kostelec, pro Obchodní družstvo Impro, Končiny 111, 549 41 Červený 

Kostelec, zastoupené Ing. Stanislavem Drapačem, předsedou představenstva. Nájemné se zvyšuje 
na 11.400,- Kč/rok. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/15 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Vícepráce na invest iční akce „Real izace pergoly na zahradě za knihovnou B. K“ .  

Rada města  

I .   schva lu je  

vícepráce investiční akce „Realizace pergoly na zahradě za knihovnou B. Kafky.“ dle přílohy. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/16 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Pronájem sokolovny  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost Městského kulturního střediska, Žižkova 365, Červený Kostelec - pronájem sokolovny pro 
pořádání tanečních pro dospělé. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/17 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Obecně závazná vyhláška č . 4/2019  

Rada města  

I .   doporuču je  

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Červený Kostelec, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2019, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/18 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Obecně závazná vyhláška č . 5/2019  

Rada města  

I .   doporuču je  

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o poplatku 
za komunální odpad, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/19 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Rozpis svozů odpadů pro rok 2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

rozpis svozů směsných komunálních odpadů (svozový kalendář) v Červeném Kostelci pro rok 2020. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/20 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Shromažďování jedlých o le jů a tuků  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  
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předložené nabídky na bezplatnou ekologickou likvidaci jedlých olejů a tuků od Libora Černohlávka, IČ 
16539184, Církvice, ze dne 23.7.2019, a od společnosti Makroils CZ s.r.o., IČ 02633485, Hradec 
Králové, ze dne 16.8.2019. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

kupní smlouvu se společností Makroils CZ s.r.o., IČ 02633485, Hradec Králové, týkající se 
shromažďování a výkupu použitého rostlinného oleje a jedlých tuků v rámci systému nakládání s 
komunálním odpadem v Červeném Kostelci. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním kupní smlouvy se společností Makroils CZ s.r.o., 
IČ 02633485, Hradec Králové, týkající se shromažďování a výkupu použitého rostlinného oleje a 
jedlých tuků v rámci systému nakládání s komunálním odpadem v Červeném Kostelci. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/21 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Komplexní posouzení stavu dřev in na území města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

komplexní posouzení stavu dřevin na území města Červený Kostelec, zpracované společností SAFE 
TREES, s.r.o., IČ 26935287, Rosice u Brna, podle smlouvy o dílo ze dne 11.2.2019. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

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

1.1.  jednat se společností SAFE TREES, s.r.o., IČ 26935287, Rosice u Brna, o zpracování 
posouzení stavu dalších 500 ks dřevin v průběhu roku 2020 na městských i soukromých 
pozemcích tvořící veřejná prostranství města Červený Kostelec, které bude zahrnuto do 
pasportu veřejné zeleně města v systému GRAMIS. 

Termín: 29.2.2020 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 
2.1.  zajišťovat péči o dřeviny tvořící součást veřejné zeleně města podle zpracovaného 

Komplexního posouzení stavu dřevin na území města Červený Kostelec. 
Termín: průběžně 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/22 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Rozšíření nádobové sběru drobných kovů v  Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   souh las í  

s rozšířením nádobového způsobu sběru drobných kovů v Červeném Kostelci od roku 2020 o dvě 
další stanoviště. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  pořídit 4 kusy plastových sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr drobných kovů do 
vlastnictví města. 

Termín: 31.12.2019 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

1.2.  zajistit pravidelnou obsluhu sběrných nádob pro sběr drobných kovů. 
Termín: průběžně 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/23 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Příprava zastupite lstva města  

Rada měs ta  

I .   schva lu je  
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program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 5.12.2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/24 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Návrh komise životního prostředí  k provedení řadové výsadby dřev in ve  volné kraj ině  

Rada města  

I .   souh las í  

s provedením výsadby nových dřevin v lokalitě - Horní Kostelec - mez u komunikace v blízkosti 
rybníka Janouch - pozemek parc. č. 1094/2, plocha 2,5 m x 120 m, podle návrhu komise životního 
prostředí, s realizací v listopadu 2019. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

poskytnutí částky 5.000,- Kč z rezervy RM na provedení výsadby nových dřevin v lokalitě - Horní 
Kostelec - mez u komunikace v blízkosti rybníka Janouch - pozemek parc. č. 1094/2, plocha 2,5 m x 
120 m, podle návrhu komise životního prostředí, s realizací v listopadu 2019. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/25 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Hospodárné nak ládání  se zdroj i  p i tné vody dálkovými odečty vodoměrů v pevné 
odečtové s ít i  

Rada města  

I .   doporuču je  

provést další etapu modernizace vodovodní sítě VODA Červený Kostelec podle přiloženého rozpočtu 
za předpokladu, že bude ze strany Královéhradeckého kraje tento projekt hospodárného nakládání se 
zdroji pitné vody dálkovými odečty vodoměrů v pevné odečtové síti podpořen částkou 1,5 mil. Kč, v 
plné šíři a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

podat žádost o individuální dotaci Královéhradeckého kraje o finanční podporu modernizace 
vodovodní sítě VODA Červený Kostelec, s.r.o. ve výši 1,5 mil. Kč viz příloha. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/26 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

In formace z jednání  komise pro kulturu a školstv í  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci z jednání komise pro kulturu a školství konané dne 6.11.2019 a děkuje za přípravu a 
provedení oslav 30. výročí 17. listopadu. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 

1.1.  posoudit možnost rekonstrukce hrobu učitele A. Purma 
Termín: 11.12.2019 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/27 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Dopravní komise 6.11.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

 informace z jednání dopravní komise konané dne 6.11.2019 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

1.  omezit parkování dopravním značením „Zákaz stání": 

ul. Sokolská – Tyršovo náměstí – vpravo 
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Tyršovo nám. - Husova ulice – vlevo 

 Husova ul. – Vodárna - vpravo 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  označit červenými sloupky Z11 výjezd z účelové komunikace na pozemku p.č. 2019 k.ú. Olešnice u 
Červeného Kostelce 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  posoudit náklady na provoz průjezdových radarů z rozpočtu města a dodat informace (specifikaci) 
jak a kým by měly být radary provozovány, obsluhovány a výstupy zpracovávány. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  projednat možnost zhotovení vodorovného značení "Pozor děti" u přechodu pro chodce v ulici 
Jiráskova u ulice Řehákova na náklady SÚS Náchod. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

5.  doznačení parkování v ulici Palackého u autobusového nádraží z důvodu zimní údržby 
autobusového nádraží. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

6.  osadit na křižovatku u Jána do ulice Bř. Čapků DZ „Zákaz vjezdu nad 7,5t“. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

7.  úpravu chodníku ve vlastnictví města pro místo pro přecházení pro firmu EURONA na ulici            
17. listopadu po projednání a souhlasu ŘSD na silnici I/14 na náklady žadatele. 

       přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

8.  osazení DZ omezující rychlost "50" od Zábrodí do Č. Kostelce za odbočkou do ul. Za Občinou. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

9.  projednat osazení zrcadla s DI Náchod v Olešnici u čp. 30 a u Oblastní charity na Koubovce. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

10.  DZ "Zákaz stání" v ulici Nerudova s platnosti PO-PÁ 7.00 - 17.00 hod od výjezdu z firmy Volhejn 
po ulici Na Skalce a posunutí DZ Zákaz stání po levé straně u čp. 102 na začátek ulice Nerudova 
před čp. 463. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

11.  zřízení místa pro přecházení v ulici 17. listopadu nad střední školou. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

12.  doplnění vodorovného značení „Dej přednost“ na křižovatce u Sekyrkárny a projednání s DI 
Náchod a SÚS, aby to provedla na jejich náklad. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   zam í tá  

1.  zřízení retardéru u začátku místní části Končiny při nesouhlasu pana ****** ve vzdálenosti 50 m od 
jeho RD a doporučuje osazení měřiče rychlosti. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  omezení parkování (2-3 místa) u vstupu do DPS ze strany ulice Manželů Burdychových z důvodu 
nedostatku parkovacích míst u zdravotního střediska. Bezbariérový vstup je zřízen u hl. vchodu do 
DPS. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  omezit průjezd v lokalitě ulice Zemědělská, jelikož místní komunikace ze své podstaty mají sloužit 
pro místní dopravu obyvatel z místa A do místa B. DK se nedomnívá, že by tyto „boční“ 
komunikace využívali zaměstnanci průmyslové zóny z jiných měst 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  na umístění retardéru před domem čp. 266 Lhota, z důvodu omezení rychlosti cyklistů jedoucích z 
kopce kvůli nebezpečí nehody, především za tmy 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

5.  umístění místa pro přecházení od MŠ Větrník - ul. Školní směr do ul. Zemědělská přes ul.              
5. května z důvodu, že v ul. Školní ani na druhé straně v ul. Zemědělská nejsou chodníky. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

6.  osazení DZ  Z11 před domem čp. 553 v ulici Lánská, probíhá úprava obrubníků po rekonstrukci 
vodovodu a případné omezení výjezdu řešit s MP. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

7.  doplnění svislého a vodorovného DZ zákaz zastavení oboustranně v ul. Zemědělská v prostoru 
mezi  firmami Industrial Park CK a Albi v průmyslové zóně. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 



USNESENÍ z  22.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 20.11.2019   Strana 8/17 
 

8.  osazení DZ na křižovatce v Olešnici u čp. 30 z důvodu zrychlení dopravy. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/28 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Akční  p lán 2019 -  2020 -  hodnocení  11/2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

průběžné hodnocení - plnění Akčního plánu města Červený Kostelec k 15.11.2019 a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/29 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Hospodaření města za  leden až ř í jen 2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření města za leden až říjen 2019 a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/30 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Rozpočtové opatření  č .78/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4116 o 79.782 Kč z důvodu přijaté dotace na obnovu, zajištění a 
výchovu lesních porostů do 40 let věku a zároveň zvýšení běžných výdajů o 79.782 Kč na § 1031 v 
souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/31 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Rozpočtové opatření  č .79/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu daňových příjmů na položce 1211 příjmy z DPH  o 4.351 Kč na krytí zvýšení 
rozpočtu běžných výdajů na dopravní obslužnost na paragrafu 2292 položce 5323 neinvestiční 
transfery krajům o 4.351 Kč (celková sjednaná částka s KÚ KHK za dopravní obslužnost je 59.351 
Kč).   

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/32 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Rozpočtové opatření  č .80/2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4116 z důvodu přijaté neinvestiční dotace  2.366.859 Kč na nákup 
kompostérů  poskytnutých poté občanům  a zvýšení rozpočtu daňových příjmů na položce 1337  o 
663.700 Kč (výběr poplatků za komunální odpad) na krytí zvýšení běžných výdajů na § 3722 (sběr a 
svoz komunálních odpadů) celkem o 3.030.559 Kč na výdaje na nákup kompostérů a na zvýšení 
rozpočtu výdajů za svozové služby a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/33 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

In formace z jednání  f inančního výboru dne 13.11.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání finančního výboru, které se uskutečnilo dne 13.11.2019. 
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I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru informatiky 

1.1.  zřídit na webových stránkách města odkaz na rozklikávací rozpočet 
www.monitor.statnipokladna.cz v kategorii úřad. 

Termín: 11.12.2019 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/34 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2022  

Rada města  

I .   doporuču je  

střednědobý výhled rozpočtu města na roky  2020, 2021 a 2022 a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/35 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Návrh rozpočtu města na rok 2020  

Rada města  

I .   doporuču je  

návrh rozpočtu města pro rok 2020 a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/36 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

In formace z jednání  majetkové komise ze dne 11.10.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání majetkové komise ze dne 11.10. 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/37 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Převod pozemku p.č.  924/1 v k .ú. Červený Koste lec ve v lastn ictv í  SPÚ  

Rada města  

I .   doporuču je  

bezúplatný převod pozemku p.č. 924/1 k.ú. Červený Kostelec z majetku státu od Státního 
pozemkového úřadu a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/38 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Prodej  pozemku z majetku města p.č.  709/21 v  k.ú.  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej části pozemku z majetku města - p.č. 709/21 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 72 m
2
 v 

k.ú. Červený Kostelec, pro ***** *****, ********* ****, ******* ********, do doby vyřešení tohoto území, a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

majetkový odbor, sepsáním smluv o výpůjčce pro všechny nemovitosti, které pro vstup na vlastní 
pozemek užívají pozemek p.č. 709/21 a dále nemovitosti, které oplocením zasahují do pozemku p.č. 
1163, s platností smlouvy do doby, než bude jasné řešení dopravní obslužnosti a technické 
infrastruktury této lokality. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/39 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Bezúplatný převod pozemku p.č.  243/1  v k .ú. Lhota za Červeným Koste lcem  
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Rada města  

I .   doporuču je  

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. 
UUZSVM/HNA/2571/2019-HNAM, převod pozemku do majetku města -  p.č. 243/1 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace) o výměře 143 m

2
 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem z majetku České republiky 

– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 
Praha 2, zastoupenou Ivanou Bednářovou, ředitelkou odb. Odloučené pracoviště Náchod, IČO 
69797111 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   bere  na vědom í  

že dárce zřizuje věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele nezcizit převádění majetek, ani ho 
nezatížit zástavním právem po dobu 10. let od nabytí jeho vlastnictví a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/40 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Bezúplatný převod spoluvlastn ického podí lu nemovitost í  s t .p.č . 306/1 a st.p.č.  306/2 v  
k.ú. Úpice -  Okresní  soud Trutnov  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

přijetí do majetku města Červený Kostelec 1/8 stavby č.p. 199, na poz. p.č.st. 306/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 236 m

2
 a 1/13 poz. p.č. st. 306/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

426 m
2
, vše v k.ú. Úpice a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/41 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 1043/1 v k .ú. Červený Kostelec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku z majetku města p.č. 1043/1 (ostatní plocha, jiná plocha), dle přiložené situace díl „C“ 
o výměře cca 54,5 m

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

vzhledem k tomu, že jediná přístupová komunikace v této oblasti je ve vlastnictví soukromé osoby, z 
důvodu zachování trvalého přístupu z této strany, mezi sběrným dvorem a Místním hospodářstvím, a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/42 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 1043/1 v k .ú. Červený Kostelec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku z majetku města p.č. 1043/1 (ostatní plocha, jiná plocha), dle přiložené situace díl „E“ 
o výměře cca 51 m

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

vzhledem k tomu, že jediná přístupová komunikace v této oblasti je ve vlastnictví soukromé osoby, z 
důvodu zachování trvalého přístupu z této strany, mezi sběrným dvorem a Místním hospodářstvím, a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/43 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 1043/1 v k .ú. Červený Kostelec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku z majetku města p.č. 1043/1 (ostatní plocha, jiná plocha), dle přiložené situace díl „B“ 
o výměře cca 48 m

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

********, vzhledem k tomu, že jediná přístupová komunikace v této oblasti je ve vlastnictví soukromé 
osoby, z důvodu zachování trvalého přístupu z této strany, mezi sběrným dvorem a Místním 
hospodářstvím, a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/22/44 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 1043/1 v k .ú. Červený Kostelec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku z majetku města p.č. 1043/1 (ostatní plocha, jiná plocha), dle přiložené situace díl „A“ 
o výměře cca 42 m

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

vzhledem k tomu, že jediná přístupová komunikace v této oblasti je ve vlastnictví soukromé osoby, z 
důvodu zachování trvalého přístupu z této strany, mezi sběrným dvorem a Místním hospodářstvím, a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/45 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 1043/1 v k .ú. Červený Kostelec  

Rada města  

I .   nedoporuču je  

prodej pozemku z majetku města p.č. 1043/1 (ostatní plocha, jiná plocha), dle přiložené situace díl „D“ 
o výměře cca 22 m

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

vzhledem k tomu, že jediná přístupová komunikace v této oblasti je ve vlastnictví soukromé osoby, z 
důvodu zachování trvalého přístupu z této strany, mezi sběrným dvorem a Místním hospodářstvím, a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/46 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Prodloužení  termínu p lnění "Oprava Domku Boženy Němcové"  

Rada města  

I .   schva lu je  

prodloužení termínu plnění do 15.2.2020 firmě Odolovská stavební s.r.o., č.p.41, Batňovice. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/47 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

„Inter iér  malého sálu Divadla J.  K.  Ty la, Červený Kostelec“  -  Dodatek č.  1 k SOD č. 
07/2019 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 1 na akci: „Interiér malého sálu Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec“ s  firmou 
Marhold a.s., Motoristů 24 – Svítkov, 530 06 Pardubice, IČO: 150 50 050. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka k podpisu Dodatku č. 1 k SOD na akci: „Interiér malého sálu 
Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec“ 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/48 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Změna č.1 územního p lánu Červený Koste lec  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zpětvzetí návrhu č.1/1 na změnu územního plánu města Červený Kostelec ***** ******* *********** 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  

1.  Pořízení změny č.1/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ***** 
******* (p.č.553/2), přestože stáhla svoji žádost. Náklady na pořízení změny ponese Město. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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2.  Pořízení změny č.2/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti **** **** 
******** (p.č.553/1). Podmínkou je uzavření dohody města s žadatelem o uhrazení vyčíslitelných 
nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace - v případě schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  Pořízení změny č.3/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ***** 
******* * ***** ********* – zahrnout do revize závazné textové části územního plánu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  Pořízení změny č.4/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti **** 
******** ******** * **** ******* ******* *st.p.č.162/2). Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o 
uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace – v 
případě schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

5.  Pořízení změny č.6/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ******* 
******** *p.č.59/2, 60, 2109). Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení 
vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace - v případě 
schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

6.  Pořízení změny č.7/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti **** 
******** (p.č.2434). Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných 
nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace - v případě schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

7.  Pořízení změny č.10/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ***** 
******** (p.č.472, 473)* Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných 
nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace - v případě schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

8.  Pořízení změny č.11/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ********* 
****** (p.č.51/1, 53/1). Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných 
nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace - v případě schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

9.  Pořízení změny č.12/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti Junák – 
český skaut, středisko Červený Kostelec, z.s. (p.č.889/44, 889/93). Podmínkou je uzavření dohody 
města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací 
dokumentace - v případě schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

10.  Pořízení změny č.14/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti 
******* ********* (p.č.427/5)* Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení 
vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace v případě schválení. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:2 

11.  Pořízení změny č.16/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ****** 
* ****** ********* (p.č.857/6). Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení 
vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace - v případě 
schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

12.  Pořízení změny č.17/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ***** 
****** (p.č.928/13)* Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných 
nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace - v případě schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

13.  Pořízení změny č.21/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti 
******** ***** * ****** ******** (p.č.870/1)* Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o 
uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace - v případě 
schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

14.  Pořízení změny č.22/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti 
******* ********* * ***** ******* (p.č.168/1). Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o 
uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace - v případě 
schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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15.  Pořízení změny č.28/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti 
********* ***** (p.č.1187). Podmínkou je uzavření dohody města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných 
nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace - v případě schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

16.  Pořízení změny č.29/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ****** 
*********, ** ****** ****** ****, ** ***** ****** *****, *** (st.p.č.350, p.č.547/2** Podmínkou je uzavření 
dohody města s žadateli o uhrazení vyčíslitelných nákladů spojených s pořízením územně 
plánovací dokumentace - v případě schválení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

17.  Pořízení změny č.I/1 územního plánu města Červený Kostelec z vlastního podnětu spočívající 
ve změně plochy s rozdílným způsobem využití na pozemku p.č.865/3 k.ú. Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 

18.  Pořízení změny č.II/1 územního plánu města Červený Kostelec z vlastního podnětu spočívající 
ve změně plochy s rozdílným způsobem využití na pozemků p.č. 844/1 a 1177/2 v k.ú. Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:2 

19.  Pořízení změny č.III/1 územního plánu města Červený Kostelec z vlastního podnětu spočívající 
ve změně plochy s rozdílným způsobem využití pozemku st.p.č. 1310 v k.ú. Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

20.  Pořízení změny č.IV/1 územního plánu města Červený Kostelec z vlastního podnětu spočívající 
ve změně plochy s rozdílným způsobem využití pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

21.  Pořízení změny č.V/1 územního plánu města Červený Kostelec z vlastního podnětu spočívající 
ve změně plochy s rozdílným způsobem využití pozemků pod býv. skládkou TKO Bohdašín v k.ú. 
Bohdašín nad Olešnicí. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

22.  Pořízení změny č.VI/1 územního plánu města Červený Kostelec z vlastního podnětu spočívající 
ve změně plochy s rozdílným způsobem využití pozemků u vlakového nádraží v k.ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

23.  Pořízení změny č.VII/1 územního plánu města Červený Kostelec z vlastního podnětu spočívající 
ve změně plochy s rozdílným způsobem využití pozemku p.č.192 v k.ú. Olešnice u Červeného 
Kostelce. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

24.  Pořízení změny č.VIII/1 územního plánu města Červený Kostelec z vlastního podnětu 
spočívající v revizi závazné textové části územního plánu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

25.  zastupitelstvu souhlasit se žádostmi o změnu č. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 6/1, 7/1, 10/1, 11/1, 12/1, 
14/1, 16/1, 17/1, 21/1, 22/1, 28/1, 29/1, I/1-VIII/1 a jejich zařazením do projednání ve změně č.1 ÚP 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

26.  zastupitelstvu nesouhlasit se žádostmi o změnu č. 5/1, 8/1, 9/1, 13/1, 15/1, 18/1, 19/1, 20/1, 
23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1 a vyřadit tyto žádosti z projednání změny č.1 ÚP Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

27.  zastupitelstvu rozhodnout o pořízení změny č. 1 ÚP Červený Kostelec podle § 55a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (zkrácený postup pořizování změny 
územního plánu). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

28.  zastupitelstvu schválit obsah změny č. 1 ÚP Červený Kostelec: změnou územního plánu budou 
prověřeny lokality č. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 6/1, 7/1, 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 16/1, 17/1, 21/1, 22/1, 28/1, 
29/1, I/1-VIII/1 a bude provedena revize závazné textové části územního plánu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

29.  zastupitelstvu schválit pro pořízení změny č.1 ÚP Červený Kostelec úhradu nákladů podle §45 
odst.4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   nedoporuču je  

1.  Pořízení změny č.5/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ********** 
******** *p.č.757/6). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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2.  Pořízení změny č.8/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti **** 
******** ***** (p.č.290, 293). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  Pořízení změny č.9/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ***** 
****** (p.č.1020). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  Pořízení změny č.13/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ****** * 
******** *********** (p.č.2/1, 734/1). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 

5.  Pořízení změny č.15/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti Ing. *** 
******** (p.č.776/3).  

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

6.  Pořízení změny č.18/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ******* 
******* (p.č.778/3). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

7.  Pořízení změny č.19/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ******* 
****** * *** ******** (p.č.952/10, 952/11). 

přijato, pro:4 proti:1 zdržel:2 

8.  Pořízení změny č.20/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ******** 
***** * ****** ******** (p.č.871/2).  

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

9.  Pořízení změny č.23/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ******** 
******** (p.č.1102/58). Vzhledem k tomu, že v současnosti je pozemek určen pro zastavění, je 
žádost bezpředmětná.  

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

10.  Pořízení změny č.24/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti Ing. 
Lubomíra Dědka, jednatele firmy DN STAV, s.r.o., Dobenínská 1992, 547 01 Náchod (p.č.594, 
540/4, 540/5, 540/6, 576/4, 593/8). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

11.  Pořízení změny č.25/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti **** 
**** ******** (p.č.216/9). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

12.  Pořízení změny č.26/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti **** 
** *** ***** ********* (p.č.216/1). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

13.  Pořízení změny č.27/1 územního plánu města Červený Kostelec podle předložené žádosti ****** 
*******, ***** ******, ****** ********, **** ***** **********, **** ********* ********, ****** ******, ****** 
*********, ****** ******, ******* **********. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/49 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Platební  brána KB  

Rada města  

I .   schva lu je  

objednávku služby SmartPay od KB. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/50 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Revokace rozhodnut í  Z –  2019/4/26,  ze dne 20. 6. 2019,  a nově koupě pozemku p.č.  
1000/10 v  k.ú.  Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

1.  revokaci rozhodnutí Z – 2019/4/26, ze dne 20. 6. 2019 a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  koupi pozemku do majetku města p.č. 1000/10 (trvalý travní porost) o výměře 703 m
2
, v k.ú. 

Červený Kostelec, od p. ****** *******, ****** ***, *** ** ***** ******, za cenu v čase a místě obvyklou 
– 100,- Kč/m

2
 a předkládá ZM k projednání. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/51 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Plán hospodaření Voda s .r .o.  na rok 2020  

Rada města  

I .   v působnos t i  va lné  hrom ady VODA Červen ý Kos te lec ,  s . r .o .  schva lu je  

1.  předložený plán nákladů a zisku Voda Červený Kostelec, s.r.o. na rok 2020. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  předložený výpočet přiměřeného zisku u vodného a stočného na rok 2020. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3.  předložené porovnání všech cenových položek výpočtu ceny pro vodné a stočné pro rok 2020. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4.  předloženou kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2020 takto:                      

S platností od 1.1.2020:  

Vodné: 32,17 Kč bez DPH 37,00 Kč vč. DPH  

Stočné: 32,61 Kč bez DPH 37,50 Kč vč. DPH 

Stočné bez čištění: 18,61 Kč bez DPH 21,40 Kč vč. DPH  

Voda předaná: 19,29 Kč bez DPH 22,18 Kč vč. DPH (jiným obcím)  

S platností od 1.5.2020 vč. DPH 10%: 

Vodné: 35,39 Kč vč. DPH  

Stočné:35,87 Kč vč. DPH 

Stočné bez čištění: 20,47 Kč vč. DPH  

Voda předaná: 21,22 Kč vč. DPH (jiným obcím 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5.  předloženou výši nájemného za provozovaný majetek na rok 2020.          

Nájemné za provozovaný majetek:  

Městu Červený Kostelec: za vodovod 2 268 000 Kč za kanalizaci 5 398 000 Kč za služby 2000 Kč  

Obci Červená Hora: 48 000 Kč  

Obci Zábrodí: 146 000 Kč  

Obci Žernov: 63 000 Kč  
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

6.  v souladu se schváleným plánem obnovy vodovodů a kanalizací Města Červený Kostelec převod z 
uhrazeného nájemného do rezervy na obnovu vodovodů 2268000 Kč a na obnovu kanalizací 
5000000 Kč. Dále pak do fondu rozvoje vodovodů 0 Kč a do fondu rozvoje kanalizací 398000 Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   v působnos t i  va lné  hrom ady VODA Červen ý Kos te lec ,  s . r .o .  bere  na vědom í  

hospodaření společnosti za období leden až říjen 2019. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/52 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcného břemene a dohoda o umístění s tavby  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-2017970/VB/4 Č. Kostelec – knn p.č. 154_1 pro ** *****, na pozemku parc. č. 1045/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Horní Kostelec, ve vlastnictví Města Červený Kostelec, Náměstí 
T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec – kabelové vedení NN v rozsahu asi 4 bm, pro 
budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 
23. 4. 2019, spol. TELKABEL CR, s.r.o. se sídlem Českých bratří 89, 547 01 Náchod, IČ: 25289675, 
DIČ: CZ25289675, zastoupený na základě plné moci ze dne 23. 4. 2019 Ing. Milanem Novákem, 
Johnova 288, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 48618161, za předpokládanou finanční náhradu 
1.210,- Kč vč. DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 



USNESENÍ z  22.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 20.11.2019   Strana 16/17 
 

 

R-2019/22/53 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Zázemí fotbalového s tadionu -  informace o aktuálním s tavu př ípravy pro jektu  

Rada měs ta  

I .   bere  na vědom í  

1.  informace o aktuálním stavu přípravy projektu „ Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště 
Červený Kostelec“ a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  stanovisko KVB advokátní kanceláře s.r.o k variantám postupu při realizaci „Rekonstrukce zázemí 
a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/54 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Rozpočtové opatření  č .77/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

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-2019/22/55 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Rozpočtové opatření  č .81/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

přesun 490.000 Kč z rozpočtu kapitálových výdajů na § 3639 do rozpočtu kapitálových výdajů na § 
3613 z důvodu pokrytí víceprací na investiční akci "Interiér malého sálu Divadla" (RS str.5, řádek 2). 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/56 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Rozpočtové opatření  č .82/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

snížení rozpočtu kapitálových výdajů o 425.000 Kč z důvodu odložení realizace investičních akcí 
"Veřejné osvětlení v ul. Jestřebí" (RS str.5, řádek 14 částka 150 tis.Kč), "Veřejné osvětlení k oblasti 
Na ocas Brodský" (RS str.5, řádek 15 částka 200 tis.Kč) a "Veřejné osvětlení Olešnice - bytovky" (RS 
str.5, řádek 16 částka 75 tis.Kč) a odpojení částky 425 tis. Kč na položce financování 8115 z rozpočtu 
na rok 2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/22/57 - 22. Rada města Červený Kostelec 20.11.2019 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:6 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. 


