
USNESENÍ z  23.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 11.12.2019   Strana 1/10 
 

 

Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 23. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 11.12.2019   

 
 

R-2019/23/1 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Obnova parku A.B.Svojsíka_Smlouva o budoucí  smlouvě o př ipojení_ČEZ  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k 
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.19_SOBS01_4125199129 mezi Městem 
Červený Kostelec a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/2 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Oslavy 30 let  demokracie a svobody Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku, Červený Kostelec navýšení provozního příspěvku o 20 745,- Kč na 
náklady spojené s oslavami 30 let demokracie a svobody v Červeném Kostelci. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/3 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Snížení výše pronájmu  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyúčtování pronájmu prostor sokolovny v Červeném Kostelci akce 11. Charitativní ples, pořádané 
Oblastní charitou, 5. května 1170, Červený Kostelec, použít sazbu pro krátkodobý pronájem pro 
nekomerční akce z platného Ceníku pronájmů prostor sokolovny. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/23/4 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Dodatek č . 1 k  poj istné smlouvě č . 6981152770.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření „Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 6981152770“. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

 starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 6981152770. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/5 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Rekonstrukce kanceláře ve zdravotním s tředisku  

Rada města  



USNESENÍ z  23.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 11.12.2019   Strana 2/10 
 

I .   schva lu je  

příspěvek na rekonstrukci kanceláře (podlahová krytina) pro Milana Maiera, Manž. Burdychových 325, 
Červený Kostelec ve výši 10 500,- Kč z rezervy RM. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/6 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

In formace z jednání  bytové komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání bytové komise ze dne 25. 11. 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/7 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt čp. 276/6,  u l .  Náchodská,  byt  po rekonstrukc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy s panem ******* *******, ***** ********* *****, na byt v ul. Náchodská 276/6, 
Červený Kostelec, 3+1, 3. podlaží. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/8 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Výběrové ř ízení na akci „Provozování  kempu Brodský,  včetně pronájmu předmětných 
pozemků“.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Výběrové řízení na akci „Provozování kempu Brodský, včetně pronájmu předmětných pozemků“. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2019/23/9 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Výběrové ř ízení "Oprava soc iá lních a zařízení  a chodeb" ZŠ II .st .  

Rada města  

I .   schva lu je  

zaslání výzvy uvedeným firmám k podání nabídky na akci „Oprava sociálních zařízení a chodeb”. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

komisi, která provede výběr nejvhodnější nabídky na akci "Oprava sociálních zařízení a chodeb". 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/10 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 12/2019/2358  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 12/2019/2358, kanalizační přípojka v délce 
48,08 bm, dle GP č. 1893-221/2019, ze dne 8. 10. 2019, a GP č. 826-221/2019, ze dne 2. 10. 2019, 
na pozemcích p.č. 842/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 842/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Lhota z Červeným Kostelcem a na pozemku p.č. 889/152, ostatní plocha, jiná 
plocha, 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 11.476,- Kč vč. DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/11 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 
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Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 14/2019/2358  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 14/2019/2358, vodovodní přípojka v délce 
8,58 bm a kanalizační přípojka v délce 4,56 bm, dle GP č. 1875-217/2019, ze dne 30. 5. 2019, na 
pozemku p.č. 709/6, ostatní plocha, 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 3.180,- Kč vč. DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/12 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 36/2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 36/2019, 
pro Budoucího oprávněného: Oblastní charitu Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený 
Kostelec, IČ: 48623814, zastoupenou Ing. Miroslavem Wajsarem, ředitelem,- přípojka splaškové 
kanalizace v délce asi 23,6 bm, přípojka dešťové kanalizace v délce asi 27,6 bm, vodovodní přípojka v 
délce asi 7,2 bm, a přípojka plynovodu v délce asi  2 bm, dle přiložené situace, na pozemcích v 
majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 834/2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 190/2, 
ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Červený Kostelec, za předpokládanou finanční náhradu 9.280,- Kč + 
DPH.  

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/13 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcného břemene a dohodou o umístění  stavby č . 
IE-12-2008343/SoSB VB/2  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-
12-2008343/SoSB VB/2, Č. Kostelec, Koubovka – Úprava nepříst PS, 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 14. 1. 2019, evid.č. PM/II – 
362/2018 spol. CITRON GOROUP ELEKTRO, s.r.o., se sídlem Radvanice 45, Radvanice v Čechách, 
PSČ 542 12, IČ: 26012138, DIČ: CZ26012138, na pozemcích parc. č. 834/2 a 1180/6, vše ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Červený Kostelec v majetku budoucího povinného Města Červený 
Kostelec, Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, zemní kabelové vedení NN, jehož 
rozsah nepřesáhne 15 bm, za finanční náhradu 3.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/14 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

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, vodovodní přípojka v délce 
22,3 bm dle GP č. 1902-169/2019, ze dne 2. 12. 2019, na pozemcích p.č. 971/43, orná půda a p.č. 
971/42, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Červený Kostelec, pro „oprávněné“ ********* ***** * ******* *****, * 
******** ***, *** ** **** ******* *** ***** 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 2.698,- Kč vč. DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/15 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 16/2019/2358  
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Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 16/2019/2358, plynovodní přípojka v délce 
15,06 bm dle zaměření skutečného provedení č. zak. 19 0268, z 7. 11. 2019, vypracované firmou 
GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, na pozemcích p.č. 1355/4, 
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 887/3, trvalý travní porost, v k. ú. Červený Kostelec, pro 
„oprávněnou“ paní **** *****, ** ****** ***, *** ** ******* ******** 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 2.140,- Kč vč. DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   nesouh las í  

se snížením částky za služebnost na ½ vypočtené částky pro p. **** ***** za trvalou údržbu pozemků 
dotčených věcným břemenem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/16 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

In formace z 6. jednání  komise pro rozvoj  města a par t ic ipac i obyvate l  ze dne 
31.10.2019 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z 6. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 31. 10. 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/17 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

In formace z 5. jednání  komise výstavby ze dne 13. 11.  2019.  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z 5. jednání komise výstavby ze dne 13. 11. 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/18 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 25.11.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise životního prostředí ze dne 25.11.2019 a děkuje za provedení výsadby 
porostů v lokalitě u Janocha. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/19 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Vyhrazené stání  u čp.  412 u l .  Náchodská  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost pana ****** *****, ********* ***, ******* ******** na vyhrazené stání u čp. 412 v ulici Náchodská. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/20 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Provozní  řád sběrného dvora odpadů Červený Koste lec  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

provozní řád sběrného dvora odpadů Červený Kostelec schválený Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, dne 8.11.2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/23/21 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Havar i jn í  p lán sběrného dvora odpadů Červený Koste lec  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

havarijní plán sběrného dvora odpadů Červený Kostelec schválený Městským úřadem Náchod, 
odborem životního prostředí, dne 6.11.2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/22 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Zavedení  systému svozů tř íděných komunálních odpadů př ímo z domácnost í  v  
Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  záměr zavedení systému svozů tříděných komunálních odpadů přímo z domácností v Červeném 
Kostelci s předpokladem zahájení v letech 2022 až 2023. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  zpracování nabídky projektu a vypracování a podání žádosti o finanční dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí Fondů Evropské Unie s názvem: "Zavedení systému svozů tříděných 
komunálních odpadů přímo z domácností v Červeném Kostelci" v termínu do 31.1.2020 ve 
spolupráci se společností ISES ,s.r.o., IČ 64583988, Praha 6. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města, Vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí, Vedoucímu 

odboru místního hospodářství 
1.1.  spolupracovat se společností ISES ,s.r.o., IČ 64583988, Praha 6, na zpracování nabídky na 

projekt a vypracování a podání žádosti o finanční dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí Fondů Evropské Unie s názvem: "Zavedení systému svozů tříděných komunálních 
odpadů přímo z domácností v Červeném Kostelci" 

Termín: 31.1.2020 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  Vedoucímu odboru místního hospodářství 
2.1.  spolupracovat se svozovou společností Marius Pedersen a. s. IČ 42194920, Hradec 

Králové, na zavedení systému svozů tříděných komunálních odpadů přímo z domácností v 
Červeném Kostelci. 

Termín: 31.12.2021 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  Vedoucímu finančního odboru 
3.1.  posoudit záměr zavedení systému svozů tříděných komunálních odpadů přímo z domácností 

v Červeném Kostelci do dlouhodobého výhledu výdajů města. 
Termín: 30.6.2020 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/23 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

In formace z jednání  soc iá lní  komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sociální komise ze dne 25.11.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/24 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt 296/27 v DPS U Jakuba  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/27 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, 2. patro) s panem *********** ******, ****** **, ******* ********* 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2019/23/25 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Uzavření  nájemní smlouvy na byt 296/32 v DPS U Jakuba  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/32 v DPS U Jakuba, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, 3. patro) s panem ***** ********, ********* ***, ******* ********* 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/26 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Žádost organizace Diamant o poskytnutí  daru na kry tí  neinvest ičních nákladů  

Rada města  

I .   doporuču je  

navrhnout organizaci Diamant využít pro svou žádost o finanční výpomoc dotačního programu města 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/27 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Žádost o f inanční dar na výstavbu rozhledny Žal tman  

Rada města  

I .   doporuču je  

finanční dar na výstavbu rozhledny Žaltman ve výši 100 000,- Kč pro Obec Malé Svatoňovice, 
Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu finančního odboru 

1.1.  připravit rozpočtové opatření. 
Termín: 1.1.2020 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/28 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Žádost o f inanční podporu Čepelky  z.s .,  Hav lovice  

Rada města  

I .   neschva lu je  

finanční podporu určenou k úhradě části nákladů spojenou s organizací akcí pro Čepelky z.s., č.p. 
251, 542 32 Havlovice. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/29 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Pracovní řád Městského úřadu Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

Pracovní řád Městského úřadu Červený Kostelec s účinností od 1.1.2020. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  tajemníkovi 

1.1.  připravit etický kodex úředníka. 
Termín: 29.2.2020 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/30 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Dohoda o sdružené p latbě poj is tného za poj istné smlouvy zařazené do inkasní  skupiny 
č. 6800120882.  

Rada města  

I .   schva lu je  
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uzavření „Dohody o sdružené platbě pojistného za pojistné smlouvy zařazené do inkasní skupiny č. 
6800120882“ s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním „Dohody o sdružené platbě pojistného za pojistné 
smlouvy zařazené do inkasní skupiny č. 6800120882“ s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/31 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

In formace z mimořádného jednání  majetkové komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z mimořádného jednání majetkové komise ze dne 2. 12. 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/32 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Úpravy Domku Boženy Němcové -  návrhy pracovní skupiny pro zř ízení muzea  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání pracovní skupiny pro zřízení muzea ze dne 26.11.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

pořízení architektonické studie na vstupní místnost Domku Boženy Němcové podle zadání, které 
vypracuje ředitel Městského kulturního střediska ve spolupráci s městským architektem a pracovní 
skupinou pro zřízení muzea. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  ve spolupráci s městským architektem zadat vypracování architektonické studie na vstupní 
místnost Domku Boženy Němcové. 

Termín: 29.2.2020 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/33 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Dostavba splaškové kanal izace a pře ložka vodovodu Zemědělská u l ice  
Smlouvy o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření  Smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést 
stavbu „Červený Kostelec – dostavba splaškové kanalizace a vodovodu Zemědělská ulice, 
Baumgärtner“ mezi Městem Červený Kostelec a budoucím oprávněným:  

- *********** ****, ******* ************ ***, *** ** ******* ******** - vlastník pozemku p.č.178/1 - 
kanalizační přípojka v délce cca 3,1m a vodovodní přípojka v délce cca 3,2m, uloženy v pozemku 
Města p.č.842/1 

- ********* ******, ********** ***, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ******** - vlastník pozemku 
st.p.č.96/2 - kanalizační přípojka v délce cca 22m uložena v pozemku Města p.č.164/1 

- ********* *******, *********** ***, ******* ********* *** ** ******* * ******* *****, ********** ***, ***** ** 
******** *********, *** ** ******* ******** – vlastníci pozemku č.st.p.č.101/1 - kanalizační přípojka v délce 
cca 1,1m uložena v pozemku Města p.č.842/1 

- ***** *********, ******* ****, *** ** ***** **** – vlastník pozemku st.p.č.98 a p.č.170- kanalizační 
přípojka v délce cca 2,9m uložena v pozemku Města p.č.842/1 

- ******* *******, ***** ** ******** ********* **, *** ** ******* ******** – vlastník pozemku st.p.č.285 a 
p.č.216/6 - kanalizační přípojka v délce cca 2,5m uložena v pozemku Města p.č.837 
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- *********** *******, ********** **, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ******** – vlastník pozemku 
st.p.č.110/1 a p.č.218/1 a 216/5 – kanalizační přípojka v délce cca 1,3m uložena v pozemku Města 
p.č.837 

- ***** *****, ********* ****, *** ** ****** * ***** ***** * ******** *********, ********* ****, *** ** ****** – 
vlastníci pozemku st.p.č.100/1 - kanalizační přípojka v délce cca 1,4m uložena v pozemku Města 
p.č.842/2 

- ******* ********* * ********** *****, ***** ***, *** ** ******* ******** – vlastníci pozemku p.č.179/1 – 
kanalizační přípojka v délce cca 1,3m, uložena v pozemku Města p.č.843 

- ******** *****, ************* ***, *** ** ******* ******** – vlastník pozemku p.č.178/9 – kanalizační a 
vodovodní přípojka 

- ********** *****, ***** ** ******** ********* ***, *** ** ******* ******** – vlastník pozemku st.p.č.182 a 
p.č.180 – kanalizační přípojka v délce cca 2,7m uložena v pozemku Města p.č.843 

- ***** ********* * ******* ******, ********** ***, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ******** – vlastníci 
pozemku st.p.č.364 – kanalizační přípojka v délce cca 1,8m uložena v pozemku Města p.č.161/2 

- ****** ********, ********* ****, *** ** ******* ******** – vlastník pozemku st.p.č.97 a p.č.163 – 
kanalizační přípojka v délce cca 1,8m uložena v pozemku Města p.č.842/1 

- ***** ***** * ******* ****, ********** ***, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ******** – vlastníci 
pozemku st.p.č.656 a p.č.167/15 a 167/17 – kanalizační přípojka v délce cca 3,2m uložena v pozemku 
Města p.č.837 

- ***** ****, ***** ** ******** ********* ***, *** ** ******* ******** – vlastník pozemku st.p.č.199 a 
p.č.190/4 – kanalizační přípojka v délce cca 1,7m uložena v pozemku Města p.č.837 

- ******* ****** * ********** ********, ** ****** ***, *** ** ******* ******** – vlastníci pozemku p.č.178/7 – 
kanalizační přípojka v délce cca 1,4m uložena v pozemku Města p.č.842/1 

- ******* ********* * ********** ******, ********** ***, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ******** – 
vlastníci pozemku st.p.č.603 – kanalizační přípojka uložena v pozemku Města p.č.161/2 

- ********* ******, ********** ***, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ******** * vlastník pozemku 
st.p.č.365 – kanalizační přípojka uložena v pozemku Města p.č.161/2 

- **** ***** ******* ***, ****** ***** ******, ******, *** ** ****** ******* * ***** ********* ********, ****** 
******* *******, *** ** ****** ******* – vlastníci pozemku st.p.č.96/1 – kanalizační přípojka uložena v 
pozemku Města p.č.161/2 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/34 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Dostavba splaškové kanal izace a pře ložka vodovodu Zemědělská u l ice  
Smlouvy o zaj ištění  pro jektové dokumentace a územního rozhodnutí  na kanal izační 
přípojku a souhlas s umístění přípojky na pozemku  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření „Smluv o zajištění projektové dokumentace a územního rozhodnutí na kanalizační přípojku a 
souhlas s umístění přípojky na pozemku“ mezi Městem Červený Kostelec a  „objednatelem“: 

- *********** ****, ******* ************ ***, *** ** ******* ******** - vlastník pozemku p.č.178/1 

- ********* ******, ********** ***, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ******** - vlastník nemovitosti 
č.p.163 a pozemku st.p.č.96/2 

- ********* *******, *********** ***, ******* ********* *** ** ******* * ******* *****, ********** ***, ***** ** 
******** *********, *** ** ******* ******** – vlastníci nemovitostí č.p.55 a 400 a pozemků č.st.p.č.101/1 

- ***** *********, ******* ****, *** ** ***** **** – vlastník nemovitosti č.p.98 a pozemku st.p.č.98 a 
p.č.170 

- ******* *******, ***** ** ******** ********* **, *** ** ******* ******** – vlastník nemovitosti č.p.41 a 
pozemku st.p.č.285 a p.č.216/6 

- *********** *******, ********** **, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ******** – vlastník nemovitosti 
č.p.95 a pozemku st.p.č.110/1 a p.č.218/1 a 216/5 

- ***** *****, ********* ****, *** ** ****** – spoluvlastník nemovitosti č.p.1 a pozemku st.p.č.100/1 a 
vlastník pozemků p.č.176/2 s 178/2 

- ***** ***** * ******** *********, ********* ****, *** ** ****** – spoluvlastníci nemovitosti č.p.1 a 
pozemku st.p.č.100/1 
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- ******* ********* * ********** *****, ***** ***, *** ** ******* ******** – vlastníci pozemku p.č.179/1 

- ******** *****, ************* ***, *** ** ******* ******** – vlastník pozemku p.č.178/9 

- ********** *****, ***** ** ******** ********* ***, *** ** ******* ******** – vlastník nemovitosti č.p.266 a 
pozemku st.p.č.182 a p.č.180 

- ***** ********* * ******* ******, ********** ***, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ******** – vlastníci 
nemovitosti č.p.322 

- ****** ********, ********* ****, *** ** ******* ******** – vlastník nemovitosti č.p.88 a pozemku 
st.p.č.97 a p.č.163 

- ***** ***** * ******* ****, ********** ***, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ******** – vlastníci 
nemovitosti č.p.417 a pozemků st.p.č.656 a p.č.167/15 a 167/17 

- ***** ****, ***** ** ******** ********* ***,  *** ** ******* ******** – vlastník nemovitosti č.p.193 a 
pozemků st.p.č.199 a p.č.190/4 

- ******* ****** * ********** ********, ** ****** ***, *** ** ******* ******** – vlastníci pozemku p.č.178/7 

- ******* ********* * ********** ******, ********** ***, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ******** – 
vlastníci nemovitosti č.p.395 a pozemků st.p.č.603 a p.č.161/1 

- ********* ******, ********** ***, ***** ** ******** *********, *** ** ******* ******** – vlastník nemovitosti 
č.p. 321 a pozemku st.p.č.365 

- **** ***** ******* ***, ****** ***** ******, ******, *** ** ****** ******* * ***** ********* ********, ****** 
******* *******, *** ** ****** ******* – vlastníci nemovitosti č.p.54 a pozemků st.p.č.96/1 a 164/2 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/35 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Žádost Junák -  český skaut -  stavba tee-pee dne 23. 12.  2019 u vánočního s tromu 
města.  

Rada města  

I .   souh las í  

se stavbou stanu tee-pee v prostoru u vánočního stromu určený pro akci červenokosteleckých skautů 
"Betlémské světlo" dne 23. 12. 2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/36 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Smlouva o poskytnutí  dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kra je č.  19RGI02 -
0019.  

Rada měs ta  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy na poskytnutí účelové investiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Hospodárné nakládání se zdroji 
pitné vody dálkovými odečty vodoměrů v pevné odečtové síti“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Červeného Kostelce Ing. Rostislava Petráka podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z 
dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RGI02-0019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/37 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

Uzavření  dodatku ke Smlouvě o zř ízení věcného břemene ze dne 10.  5. 2012  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10. 5. 2012. Pravidelná roční 
úplata za zřízení věcného břemene, ve výši 30.000,- Kč/rok + inflace, na základě Smlouvy o zřízení 
věcného břemene ze dne 10. 5. 2012 mezi povinným - Městem Červený Kostelec a oprávněným - Ing. 
Petrem Kadaníkem, Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, se snižuje o 3000,- Kč, za výhradní 
užívání anténního výložníku, ve vlastnictví oprávněného z věcného břemene. 
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přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2019/23/38 - 23. Rada města Červený Kostelec 11.12.2019 

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. 


