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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 2. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 27.1.2020   

 
 

R-2020/2/1 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Žádost MKS o odsouhlasení odpisového plánu pro rok 2020  

Rada města  

I .   souh las í  

s předloženým odpisovým plánem pro rok 2020 p.o. Městského kulturního střediska Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/2 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Žádost MKS o souhlas s př i je t ím daru od obce Malé Svatoňov ice  

Rada města  

I .   schva lu je  

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

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/3 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Žádost MKS o souhlas s př i je t ím f inančního daru od obce Slat ina nad Úpou a od f irmy 
JM-PERFEKT 

Rada města  

I .   schva lu je  

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

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru  v částce 5.000,- Kč od 
firmy JM-PERFEKT, který je určen na podporu mažoretek Merian. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/4 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Výběrové ř ízení "Oprava soc iá lních zař ízení a sk ladovacích prostor" v  budově 
sokolovny  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Oprava sociálních zařízení a skladovacích prostor" v 
budově sokolovny, Chrby 675, Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci "Oprava sociálních zařízení a skladovacích prostor" v budově 
sokolovny, Chrby 675, Červený Kostelec s firmou Aleš Koval, Gen. Kratochvíla 1012, Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2020/2/5 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Pronájem sokolovny  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem sokolovny Městskému kulturnímu středisku, Žižkova 365, Červený Kostelec pro uspořádání 
tanečních kurzů. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/6 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 1/2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 1/2020, 
pro budoucího oprávněného ********* *****, *** ***** ***, *** ** ******* ******** - vodovodní přípojka v 
délce asi 2,9 bm, a silniční sjezd o rozsahu asi 1 m

2
, dle projektové dokumentace zpracované ing. 

Janem Matoulkem, č.zak. 023/19, z 9/2019, na pozemku v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 
1194, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Stolín, za předpokládanou finanční náhradu 1.210,- 
Kč vč. DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/7 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 03/2020/2358  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 03/2020/2358, na pozemku p.č. 1026, 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Horní Kostelec – kanalizační přípojka v délce 1,78 bm, dle 
GP č. 455-126/2019, ze dne 3. 10. 2019, 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 1.210,- Kč vč. DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/8 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Smlouva o zř ízení věcného břemene  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900094732/1/2020, na pozemcích  v majetku Města 
Červený Kostelec, parc. č. 1006/8 a parc. č. 1193/1, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. 
Červený Kostelec – STL plyn. přípojka v délce 1,91 bm pro budoucí oprávněnou GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem , IČ 27295567, zastoupenou na základě plné moci 
firmou GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311, za finanční 
náhradu 1.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/9 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Prodej pozemků p.č.  938/29 a p.č . 938/31 v  k.ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

doporučení komisí. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

formu prodeje pozemků z majetku města p.č. 938/29 (ovocný sad) o výměře 799 m
2
  a p.č. 938/31 

(ovocný sad) o výměře 777 m
2
, vše v k.ú. Červený Kostelec, s povinností zastavění pozemku hrubou 
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stavbou do 3. let – obálkovou metodou, přičemž nejnižší nabídková cena je stanovena částkou 750,- 
Kč/m

2
.  Současně bude stanovena kauce ve výši 10% nejnižší nabídkové ceny, která propadne v 

případě odstoupení každého uchazeče s nejvýhodnější nabídkou. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  připravit výzvu včetně návrhu smlouvy a předložit RM k projednání. 
Termín: 6.2.2020 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/10 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Výběrové ř ízení "Oprava e lektro ins ta lace" v budově ZŠ Olešnice  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci „Oprava elektroinstalace" v budově Základní školy, 
Olešnice 190, Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci "Oprava elektroinstalace" v budově Základní školy, Olešnice 190, 
Červený Kostelec s firmou DELTA s.r.o., Ke Koupališti 663, Velké Poříčí. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/11 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Dodatek č . 4 ke smlouvě o dí lo  s f irmou HS EKOMETAL s .r .o.  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 002/T/18 se společností HS EKOMETAL s.r.o., IČ 
26214423, Praha, o přepravě a odstraňování nebezpečných odpadů ze sběrného dvora odpadů 
Červený Kostelec. Nový ceník je platný až ode dne uzavření tohoto dodatku. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města pana Ing. Rostislava Petráka podepsáním dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 002/T/18 
se společností HS EKOMETAL s.r.o., IČ 26214423, Praha, o přepravě a odstraňování nebezpečných 
odpadů ze sběrného dvora odpadů Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/12 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Žádost o f inanční dar Senior dům Beránek  

Rada města  

I .   schva lu je  

poskytnutí finančního daru ve výši 6000 Kč  pro Senior dům Beránek s.r.o., nám. T.G. Masaryka 1132, 
542 32 Úpice. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/13 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Žádost o poskytnut í  peněži tého daru Domova pro seniory  Pi lníkov  

Rada města  

I .   neschva lu je  

poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory Pilníkov, Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/14 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Žádost o f inanční dar Centra L ira  

Rada města  

I .   schva lu je  
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finanční dar na sociální službu rané péče ve výši 5000 Kč pro Centrum LIRA, z. ú., Matoušova 406/20, 
460 07 Liberec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/15 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Kupní  smlouva ČEZ s loup Lhota  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Kupní smlouvy se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na odkup betonového sloupu z demontované trafostanice ve Lhotě za Červeným Kostelcem 
na p.p.č. . 223/1. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/16 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Dřevěný bet lém  

Rada města  

I .   schva lu je  

cenovou nabídku od pana Zdeňka Farského, Náchod na zhotovení dřevěného betlému ve velikosti 
figur cca 160 cm v celkové částce 238.000,- Kč dle rozpisu. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/17 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Žádost o f inanční dar na č innost  spolku a provoz muzea  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar pro Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň z.s. ve výši 20 000 Kč na činnost polku a provoz 
muzea. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/18 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Trestní oznámení  

Rada města  

I .   souh las í  

s podáním oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, kterého se vůči městu Č. Kostelec 
dopustil neznámý pachatel tím, že poškodil dobré jméno města Č. Kostelec ve věci průběhu 
výběrového řízení zakázky na rekonstrukci interiéru malého sálu Divadla J. K. Tyla. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/19 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Nabídka poj iš tění právní  ochrany pro Město Červený Koste lec  

Rada města  

I .   neschva lu je  

nabídku na pojištění právní ochrany pro Město Červený Kostelec od spol. DAS Rechtsschutz AG, 
pobočka pro ČR. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/20 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Smlouva informační  systém f irmy  

Rada města  

I .   schva lu je  
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1.  vzor smlouvy o umístění konstrukce dočasného charakteru (směrové tabule) pro instalaci 
informačního systému firem ve Městě Červený Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  působnost k rozhodování o uzavírání smluv o umístění konstrukce dočasného charakteru Ing. 
Emilu Košutovi, vedoucímu odboru místního hospodářství Městského úřadu Červený Kostelec, 
případně jeho zástupci. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/21 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

WiFi v  DPS 

Rada města  

I .   schva lu je  

objednání realizace Free WiFi v DPS u Jakuba a v Nerudově ulici dle předložené nabídky. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/22 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Žádost MKS o př i jet í  daru od města Rtyně v Podkrkonoší  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí finančního daru v částce 5.000,- Kč od 
města Rtyně v Podkrkonoší. Dar je určen na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/23 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

I I I /5672 Horní Koste lec (Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 -  inž.  s í tě a chodníky,  Červený 
Kostelec)  

Rada města  

I .   p ro jedna la  

důvodovou zprávu a závěry hodnotící komise z hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku 
na stavební práce „III/5672 Horní Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

výběr dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a dodavatel splnil 
podmínky účasti v zadávacím řízení: M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice, IČO: 421 96 868 (cena pro Město Červený Kostelec 51 210 684,22 Kč bez DPH, 61 964 
927,91 Kč vč. DPH) a uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   pověřu je  

Starostu Ing. Rostislava Petráka k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, jehož nabídka 
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím 
řízení: M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868 (cena pro 
Město Červený Kostelec 51 210 684,22 Kč bez DPH, 61 964 927,91 Kč vč. DPH). 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/2/24 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Žádost o zaj iš tění  potrav inové pomoci  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost o uzavření smlouvy o zajištění potravinové pomoci s Potravinovou bankou Hradec Králové. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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R-2020/2/25 - 2. Rada města Červený Kostelec 27.1.2020 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:6 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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