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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 1. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 13.1.2020   

 
 

R-2020/1/1 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Spisový a skartační řád MěÚ  

Rada města  

I .   schva lu je  

aktualizované znění Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Červený Kostelec. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/2 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Žádost ředite lky MŠ Větrník  o povolení vý j imky z počtu dětí  ve tř ídě  

Rada města  

I .   povo lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Větrník 999,  výjimku z počtu dětí ve třídě Sluníčko z počtu 26 na 
27 dětí, pro školní rok 2019/2020. Důvodem je dodatečný odklad  1 dítěte - návrat ze základní školy. 

Celková kapacita MŠ se nemění a zůstává 104 dětí. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/3 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Žádost MŠ Náchodská o př i jet í  daru od MUSHER´S KLUB Metuje z.s.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270,  přijetí daru od MUSHER´S KLUB METUJE z.s, se 
sídlem Červený Kostelec, Za Občinou 1148, v částce 5.768,- Kč. Finanční částka bude použita pro 
děti mateřské školy. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/4 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Žádost MKS o př i jet í  daru od obce Vysokov  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru od obce Vysokov v částce 
2.000,- Kč, který je určen na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/5 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Žádost MŠ Větrník o  př i je t í  věcného daru od f irem Elektro insta lace ELTYM a 
facebookové skupiny Quiet Book  

Rada města  

I .   schva lu je  
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1.  Mateřské škole Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod, přijetí věcného daru od firmy  
Elektroinstalace ELTYM Hronov, spol. s.r.o., která věnovala světla na stromeček a světelného 
Santu. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  Mateřské škole Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod, přijetí věcného daru od facebookové 
skupiny Quiet Book - Tichá kniha. Dar bude využit jako didaktická pomůcka předškolních dětí. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/6 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Žádost MŠ Větrník o př i je t í  f inančního daru od Saar  Gummi Czech s.r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Mateřské škole Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod přijetí finančního daru od firmy Saar 
Gummi Czech s.r.o. v částce 12.000,- Kč. Dar bude použit na nákup didaktických pomůcek pro děti 
MŠ. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/7 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

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

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru od firmy Saar Gummi Czech 
spol.s.r.o. v částce 8.120,- Kč. Dar je určen na podporu divadelních a hudebních představení v roce 
2020. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/8 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Žádost ZŠ V.  Hejny o čerpání  fondu invest ic  

Rada města  

I .   schva lu je  

Základní škole V.Hejny Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod,  čerpání investičního 
fondu, ve výši 29.695,- Kč. Důvodem je pokrytí vlastních zdrojů k akci "Vybudování multimediální 
učebny". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/9 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Pří loha č.  1 Kupní  smlouvy o dodávce tepelné energie z p lynové kote l ny na s íd l iš t i  v  
u l ic i  Gen. Kratochví la.  

Rada města  

I .   schva lu je  

Přílohu č.1 Kupní smlouvy o dodávce tepelné energie z plynové kotelny na sídlišti v ulici Gen. 
Kratochvíla na rok 2020. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podpisem přílohy č.1 Kupní smlouvy o dodávce tepelné 
energie z plynové kotelny na sídlišti v ulici Gen. Kratochvíla na rok 2020. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/10 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Ukončení podnájemní smlouvy na F-k lub 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci TJ Červený Kostelec o ukončení podnájemní smlouvy na F-klub. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2020/1/11 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Dodatek č . 001 na poj ištění  majetku a odpovědnost i  za  újmu města Červený Koste lec.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 001 k pojistné smlouvě č. 2730322706 "Pojištění majetku a odpovědnosti za 
újmu", města Červený Kostelec rozšířené o zvláštní ujednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním dodatku č. 001 k pojistné smlouvě č. 2730322706 
"Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu", města Červený Kostelec rozšířené o zvláštní ujednání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/12 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Revokace rozhodnut í  R –  2019/23/37,  ze dne 11.  12.  2019,  a nově uzavření dodatku č.  
2 ke Smlouvě o zř ízení věcného břemene ze dne 10.  5.  2012  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení R-2019/23/37, ze dne 11. 12. 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10. 5. 2012. Pravidelná roční 
úplata za zřízení věcného břemene, ve výši 31 200,- 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 užívání 
anténního výložníku, na němž bude umístěno 1. (jedno) komunikační zařízení, ve vlastnictví 
oprávněného z věcného břemene. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/13 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Dodatek č . 1 ke Smlouvě o nájmu část i  chráničky HDP  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části chráničky HDP ze dne 21. 10. 2013, mezi Městem 
Červený Kostelec a JOSI s.r.o., Náchodská 428, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 27464750, zastoupené 
jednatelem Pavlem Kuldou. Zvyšuje se rozsah pronájmu dle situace, a výše nájemného na částku 
1.912,85 + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/14 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Smlouva o zř ízení věcného břemene -  služebnost i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IV-12-2018875/VB/2 Č. Kostelec – ul. 
Výsluní – knn p.č. 635_2, na pozemku  v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 864/2 v k. ú. Lhota 
za Červeným Kostelcem – zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn v délce 15 bm pro 
budoucí oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci ze dne 28. 1. 2019 firmou VČE – montáže, a.s., 
se sídlem: Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice 1 – Zelené Předměstí, IČO 25938746, 
zastoupenou na základě plné moci ze dne 7. 3. 2019 firmou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., se 
sídlem Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ: 26012138, za finanční náhradu 3.000,- + 
DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/15 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 
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Smlouva o zř ízení věcného břemene -  služebnost i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018909/VB/3 Č. Kostelec, 
Vyšehradská – knn p.č. 691_14, na pozemku  v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 1164 v k. ú. 
Červený Kostelec – zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn v délce 5 bm pro budoucí 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, zastoupenou na základě plné moci ze dne 21. 2. 2019 firmou CITRON GROUP ELEKTRO, 
s.r.o., se sídlem Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ: 26012138, za finanční náhradu 
1.000,- + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/16 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Koncept  na invest iční  akc i „Real izace zahrady za knihovnou Bře t is lava Kafky“.  

Rada města  

I .   schva lu je  

koncept na investiční akci „Realizace zahrady za knihovnou Břetislava Kafky“  s tím, že paní 
Täubelová  připraví do 31.1.2020 cenovou nabídku a po jejím odsouhlasení do 31.3.2020 zpracuje 
prováděcí dokumentaci při dodržení maximální rozpočtové ceny na realizaci akce. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/17 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Dodatek č . 20 ke smlouvě o dí lo ze dne 7.1.2002  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 20 ke smlouvě o dílo ze dne 7.1.2002 se společností Marius Pedersen a. s., IČ 
42194920, Hradec Králové, s účinností od 1.2.2020. Předmětem smlouvy je zabezpečení sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů pro město Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č. 20 ke smlouvě o dílo ze dne 7.1.2002 
se společností Marius Pedersen a. s., IČ 42194920, Hradec Králové. Předmětem smlouvy je 
zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů pro město Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/18 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Dodatek č . 1 ke smlouvě o u ložení  odpadů č.  13 -2019 ze dne 13.6.2019  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uložení odpadů č. 13-2019 ze dne 13.6.2019 se společností 
Společnost Horní Labe a. s., IČ 46506306, Trutnov. Účinnost dodatku č. 1 od 1.2.2020. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o uložení odpadů č. 13-
2019 ze dne 13.6.2019 se společností Společnost Horní Labe a. s., IČ 46506306, Trutnov. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/19 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Nabídka na zpracování pro jektu: "Zavedení  sy stému sběru tř íděného komunálního 
odpadu v Červeném Koste lc i př ímo z domácností "  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  nabídku společnosti ISES, s.r.o., IČ 64583988, Praha, na zpracování žádosti o podporu z 
Operačního programu Životní Prostředí Fondů Evropské Unie a manažerské řízení realizace 
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projektu včetně organizace zadávacího řízení na akci "Zavedení systému sběru tříděného 
komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domácností" ze dne 18.12.2019.  

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření smlouvy o dílo se společností ISES, s.r.o., IČ 64583988, Praha, na zpracování žádosti o 
podporu z Operačního programu Životní Prostředí Fondů Evropské Unie a manažerské řízení 
realizace projektu včetně organizace zadávacího řízení na akci "Zavedení systému sběru tříděného 
komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domácností". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o dílo se společností ISES, s.r.o., IČ 
64583988, Praha, na zpracování žádosti o podporu z Operačního programu Životní Prostředí Fondů 
Evropské Unie a manažerské řízení realizace projektu včetně organizace zadávacího řízení na akci 
"Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domácností". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/20 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Sběr  a svoz jedlých o le jů a tuků -  změna smlouvy  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Kupní smlouvy s panem Mgr. Markem Křesťanem, IČ 68217129, Hradec Králové, týkající se 
shromažďování a výkupu použitého rostlinného oleje a jedlých tuků v rámci systému nakládání s 
komunálním odpadem v Červeném Kostelci. Smlouva v téže věci se společností Makroils CZ s.r.o., IČ 
02633485, Hradec Králové, ze dne 22.12.2019 se tímto ruší. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním kupní smlouvy s panem Markem Křesťanem, IČ 
68217129, 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:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/21 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

In formace z jednání  osadního výboru Sto lín a Mstětín ze dne 16. 9. 2019.  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 16. 9. 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/22 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

In formace z jednání  osadního výboru Olešnice ze dne 3.  9. 2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Olešnice ze dne 3. 9. 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/23 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

In formace z osadního výboru Lhota ze dne 18.  12. 2019 a ze dne 17.9.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Lhota ze dne 18. 12. 2019 a ze dne 17.9.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/24 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

In formace z jednání  osadního výboru Horní  Koste lec ze dne 13.  11.  2019 a ze dne 
18.9.2019 
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Rada města 

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 13. 11. 2019 a ze dne 18.9.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/25 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

In formace z osadního výboru Bohdašín ze dne 23.10.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Bohdašín ze dne 23.10.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/26 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

In formace z jednání  komise pro kulturu a školstv í  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise pro kulturu a školství ze dne 11.12.2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/27 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Žádost o indiv iduální  f inanční  př íspěvek na Lhotské posvícení  

Rada města  

I .   schva lu je  

spolupořádání akce Lhotecké posvícení v roce 2020. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/28 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Smlouva se Svazkem obcí "ÚPA" na poskytnut í  s lužeb v oblast i  dotačního 
managementu a Dodatku č . 1 ke smlouvě se Svazkem obcí  "ÚPA" o zaj ištění  č innost i  
pověřence pro ochranu osobních údajů.  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služby pověřence mezi SO ÚPA, městem Červený 
Kostelec a příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb dalších zaměstnanců svazku v oblasti dotačního 
managementu a veřejných zakázek mezi SO ÚPA a městem Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Červeného Kostelce ing. Rostislava Petráka k podepsání obou těchto smluv, které 
jsou přílohou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/29 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Žádost o splátkový kalendář za užívání hrobového místa  

Rada města  

I .   schva lu je  

rozložení poplatku za nájem hrobového místa – hrobky XII 353 ve výši 7 228,- Kč na 8 splátek po 
částkách 903,50 Kč. První splátku zaplatí v prosinci a poslední v červenci 2020. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/30 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Žádost o př íspěvek do veřejné sbírky na pomoc Bublava  
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Rada města  

I .   neschva lu je  

příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava č.p. 389, 358 01 Kraslice. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/31 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Dodatek č .  17 ke smlouvě o nájmu s  Vodou Č. Koste lec  

Rada města  

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

uzavření Dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodního, kanalizačního řadu pro 
veřejnou potřebu a čistírny odpadních vod ze dne 19.3.2003 mezi městem Červený Kostelec a Vodou 
Červený Kostelec s.r.o. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/32 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Hospodaření Voda Červený Kostelec s.r .o. za období  l is topad 2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

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

R-2020/1/33 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Konsi l iář  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření licenční a servisní smlouvy na DSM "„Konsiliář"” od firmy HD Medis s.r.o., Hybešova 261/22, 
602 00 Brno, IČO: 05021421. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/34 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Dřevěný bet lém  

Rada města  

I .   schva lu je  

jednat o nabídce řezbáře pana Zdeňka Farského na dodávku dřevěného betlému dle přiloženého fota 
v rozsahu chlívek, zvon a figur v životní velikosti do částky 300 000,- Kč. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/35 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Rozpočet na rok 2020 a s třednědobý výhled rozpočtu PO  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 Mateřské školy, Červený 
Kostelec, Větrník 999. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 Mateřské školy, Červený 
Kostelec, Náchodská 270. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 Základní školy V.Hejny, 
Červený Kostelec, Komenského 540. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 Základní školy, Červený 
Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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5.  rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 Základní školy a Mateřské 
školy, Červený Kostelec, Olešnice 190. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

6.  rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 Základní umělecké školy 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

7.  rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 Knihovny Břetislava Kafky 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

8.  rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 Městského kulturního střediska 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/36 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Žádost MŠ Náchodská o př ís l ib  spoluf inancování pro jektu "Oživ lá zahrada I I "  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

záměr Mateřské školy Červený Kostelec Náchodská 270, příspěvkové organizace města, předložit 
žádost o poskytnutí podpory z výzvy č. 7/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí SFŽP, 
a to na další úpravy školní zahrady a její obohacení o environmentální prvky. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   souh las í  

1.  v případě že MŠ Náchodská získá dotaci ze SFŽP, s finanční spoluúčastí z rozpočtu Města 
Červený Kostelec ve výši 15 % ze způsobilých výdajů projektu a zajištěním dofinancování 
nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu města. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  v případě že MŠ Náchodská získá dotaci ze SFŽP, s realizací akce "Oživlá zahrada II" Mateřskou 
školou Červený Kostelec, Náchodská 270. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  v případě že MŠ Náchodská získá dotaci ze SFŽP, s předfinancováním akce "Oživlá zahrada II" v 
plné výši z rozpočtu Města Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/37 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Žádost ZŠ V.  Hejny Č.K.  o NFV na "Vybudování mult imediální učebny"  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

předloženou žádost ZŚ V.Hejny o poskytnutí NFV ve výši 1,6 mil. Kč na předfinancování dotovaného 
projektu "Vybudování multimediální učebny". 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  

uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na "Vybudování multimediální učebny" s 
ZŠ V. Hejny, Komenského 540, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 75016273 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/38 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Zrušení rekreačního poplatku od 1.1.2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o možnosti města nově vybírat místní poplatek z pobytu. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  

zrušit vyhlášku města č.6/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a předkládá ZM 
k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu finančního odboru, tajemníkovi 

1.1.  připravit návrh vyhlášky o poplatku z pobytu a předložit radě města k projednání. 
Termín: 31.03.2020 

Kontrolní termín: 12.3.2020 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/39 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Rozpočtové opatření  č .1/2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných výdajů na paragrafu 3722 odpadové hospodářství o 400 tis. Kč pokrýt zapojením 400 
tis. Kč z převedeného zůstatku ZBÚ z roku 2019 dosud nezapojeného do rozpočtu roku 2020. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/40 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Chodník „Obalovna -  Devět  kř ížů“  -  Dodatek k příkazní  smlouvě č.SML -Z-M-17-323 

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku k příkazní smlouvě č.SML-Z-M-17-323 mezi Městem Červený Kostelec a 
společností Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/41 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Nájemní smlouva na pozemky Římskokato l ické farnost i  Červený Koste lec, k teré užívá 
MŠ v Náchodské u l.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 190/5, o výměře 1 886 m² a na pozemek p.č. 190/6, 
obě k.ú. Červený Kostelec, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Červený Kostelec, Boženy 
Němcové 1, 549 41 Červený Kostelec, které užívá ke své činnosti Mateřská škola Červený Kostelec, 
Náchodská 270, okres Náchod. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Červený Kostelec Ing. Rostislava Petráka podpisem smlouvy, která je přílohou. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/42 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Smlouva k  docházkovému systému Dětské skupiny Vlnka  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o poskytování služeb čipového docházkového systému webooker.eu  s firmou 
Aperus, s.r.o., Osetá 632, 198 00 Praha 9. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

místostarostu Jiřího Regnera podpisem přiložené smlouvy. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/43 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

In formace z jednání  spor tovní komise  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace ze sportovní komise konané dne 9.1.2020. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2020/1/44 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

Osobnost  města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

udělení ocenění "Osobnost města Červený Kostelec" v oblasti práce s dětmi pro Miroslava Hepnara v 
oblasti školství pro Jana Česenka a v oblasti sportu pro pí Anežku Markovou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/1/45 - 1. Rada města Červený Kostelec 13.1.2020 

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. 
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