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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 5. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 4.3.2020   

 
 

R-2020/5/1 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Účetní závěrka k 31.12.2019 a hospodaření příspěvkových organizací  města v roce 
2019 

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  účetní závěrku k 31.12.2019 Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, Komenského 540,okres 
Náchod. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  účetní závěrku k 31.12.2019 Základní školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres 
Náchod. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

3.  účetní závěrku k 31.12.2019 Základní školy a Mateřské školy Červený Kostelec, Olešnice 190. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

4.  účetní závěrku k 31.12.2019 Základní umělecké školy Červený Kostelec, Nerudova 511. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

5.  účetní závěrku k 31.12.2019 Mateřské školy Červený Kostelec, Náchodská 270, okres Náchod. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

6.  účetní závěrku k 31.12.2019 Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

7.  účetní závěrku k 31.12.2019 Městského kulturního střediska Červený Kostelec. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

8.  účetní závěrku k 31.12.2019 Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   bere  na vědom í  

zprávu z veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací města Červený Kostelec. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu správního odboru 

1.1.  zajistit zapracování navržených opatření a doporučení uvedených ve zprávách 
veřejnosprávních kontrol u daných organizací. 

Termín: 30.6.2020 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/2 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Žádost i  př íspěvkových organizací  města o souhlas s  převodem hospodářského 
výsledku roku 2019 do fondu organizace  

Rada města 

I .   schva lu je  

1.  převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 p.o. Základní školy V. Hejny Červený 
Kostelec, Komenského 540, ve výši 179.058,65 Kč do fondu rezervního a z doplňkové činnosti ve 
výši 537.50 také do rezervního fondu. 

 



USNESENÍ z  5.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 4.3.2020   Strana 2/11 
 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 p.o. Základní školy Červený Kostelec, 
Lhota, Bratří Čapků 318, ve výši 68.288,58 Kč do fondu rezervního a 20.000,- Kč do fondu odměn. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

3.  převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 p.o. Základní školy a Mateřské školy 
Červený Kostelec, Olešnice 190, ve výši 11.265,83 Kč do Fondu rezervního. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

4.  převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 p.o. Základní umělecké školy Červený  
Kostelec, Nerudova 511, ve výši 89.368,16 Kč do fondu rezervního . 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

5.  převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 p.o. Městského kulturního střediska 
Červený Kostelec, ve výši 82.928,55 Kč do rezervního fondu organizace. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

6.  převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 p.o. Knihovny Břetislava Kafky Červený  
Kostelec, částky 87.912,075 Kč do fondu odměn a částky 87.912,075 Kč do fondu rezervního. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

7.  převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019  p.o. Mateřské školy Červený Kostelec, 
Náchodská 270, ve výši 65.016,53 Kč do fondu rezervního. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

8.  uhrazení ztráty hospodářského výsledku roku 2019 p.o. Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 
999, ve výši 12.351,68 Kč z rezervního fondu organizace. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/3 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Žádost ZUŠ o doplňkovou hospodářskou č innost a uzavření Do datku č . 2  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

1.  přílohu č.4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy, Nerudova 511, 
Červený Kostelec: 

Pravidla pro doplňkovou hospodářskou činnost a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  Základní umělecké škole, Nerudova 511, Červený Kostelec, uzavření Dodatku č.2 ke zřizovací 
listině ohledně doplňkové hospodářské činnosti školy. Okruhy doplňkové činnosti: 

1) pronajímání nebytových prostor  

2) půjčování hudebních nástrojů  

3) vzdělávací kursy 

4) organizování veřejných akcí kulturního charakteru 

a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/4 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

In formace ředi tele ZŠ V.  Hejny o vnitřním předpisu -  Kr itér ia pro př i j ímání  dět í  k  
zák ladnímu vzdělávání  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informaci ředitele Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, Komenského 570, o vnitřním předpisu 
školy - Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/5 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Žádost MKS o př íspěvek na účast MDO na Fest iva lu v u l ic ích Ostrava  

Rada města  

I .   schva lu je  
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Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec mimořádný příspěvek na dopravu ve výši 10.890,- 
Kč na výjezdy Městského dechového orchestru Červený Kostelec na 10. ročník Festivalu v ulicích v 
Ostravě, který se koná ve dnech 26. a 27. 6. 2020. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/6 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Žádost ředite le MKS o př i jet í  darů -  př íspěvků na 5.p les  města  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec přijetí darů od firem jako příspěvek na 5.ples 
města ČK v celkové částce 50.140,- Kč. Jedná se o částky:  

5.000,- Kč od firmy Volhejn  

5.000,- Kč od firmy Industrial 

2.000,- Kč od firmy Oldřich Mallat 

1.300,- Kč od firmy Entaze 

3.000,- Kč od firmy Izomat 

5.000,- Kč od firmy Saviotechnics 

7.000,- Kč od firmy Boltjes 

10.000,- Kč od firmy Neumanna 

1.000,- Kč od firmy Romana Krejska  

840,- Kč od firmy Pavel Plíštil 

10.000,- od firmy Batist 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/7 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Žádost MKS o př i jet í  daru od města Tepl ice nad Metují  

Rada města  

I .   schva lu je  

Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec  přijetí finančního daru v částce 1.500,- Kč od 
města Teplice nad Metují, který je určen na vydávání sborníku Rodným krajem. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/8 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Výběrové ř ízení na demol ic i  budovy v u l.  Manželů Burdychových č .p.  449 na s t.p.  276/4  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.   vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na akci „Demolice stavby v ul. Manželů Burdychových č.p. 
449, Červený Kostelec“. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci „Demolice stavby v ul. Manželů Burdychových č.p. 449, Červený 
Kostelec“ se zhotovitelem „Stavby a demolice s.r.o., Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o dílo na akci „Demolice stavby v ul. Manželů 
Burdychových č.p. 449, Červený Kostelec“ se zhotovitelem „Stavby a demolice s.r.o., Komenského 
264/5, 500 03 Hradec Králové. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/9 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Smlouva o výpůjčce pro Zák ladní  organizac i  včelařů Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce v budově zdravotního střediska, Manž. Burdychových 325, Červený 
Kostelec pro Základní organizaci včelařů Červený Kostelec. 
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přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/10 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Pronájem nebytových prostor v  budově zdravotního s třediska  

Rada města  

I .   schva lu je  

pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska, Manž. Burdychových 325, Červený 
Kostelec pro ******** **********, ******** ***, ******* ********* 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/11 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Smlouva o výpůjčce v budově zdravotního st řediska  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce pro Městské kulturní středisko, Žižkova 365, Červený Kostelec. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/12 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Podklady pro prodej pozemků p.č . 938/29 a p.č . 938/31 v k .ú. Červený Kostelec  

Rada města  

I .   schva lu je  

podklady pro prodej pozemků, tj.: „Vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků v Červeném 
Kostelci formou obálkové metody“, Smlouvy kupní (na poz.p.č. 938/29 a na p.č. 938/31) a Záměr 
prodeje. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

majetkový odbor zveřejněním podkladů na úřední desce. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I I .   jm enu je  

členy komise dle přílohy. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/13 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Smlouva o zř ízení s lužebnost i  inženýrské sí tě č . 05/2020/2358  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 05/2020/2358, na pozemku p.č. 1355/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Červený Kostelec – kanalizační přípojka v délce 3,97 bm, 
dle GP č. 1910-192/2019, ze dne 20. 12. 2019, silniční sjezd o rozsahu 17,57 m

2
, dle GP č. 1915-

192/2019, ze dne  29.1.2020. Dále na pozemcích na p.č. 126/27, trvalý travní porost a p.č. 126/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem – vodovodní přípojka v délce 
2,27 bm, 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 5.667,60 Kč vč. DPH.  

 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/14 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 3/2020  

Rada města 

I .   schva lu je  
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uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 3/2020, 
pro budoucí oprávněné **** * ***** ********, ******** ***, *** ** ******* ******** - kanalizační přípojka v 
délce asi 34,5 bm, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlou Adámkovou, archivač. č. 
56/2019, z I/2020, na pozemcích v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 446 a parc. č. 422/1, vše 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Stolín, za předpokládanou finanční náhradu 6.400,- Kč + 
DPH. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/15 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Smlouva o zř ízení věcného břemene -  služebnost i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IV-12-2018492/VB/1 Č. Kostelec – 
Jiráskova – knn pro p.č. 20_2, na pozemku  v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 1035/23 v k. 
ú. Horní 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 8. 2. 2019 firmou SIGNALBAU a.s., se sídlem: 
Mostěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice, IČO 25840819, zastoupenou na základě plné moci ze 
dne 23. 2. 2016 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:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/16 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Výměna páteřních rozvodů SV a TUV v u l .  Gen. Kratochví la č . p. 1006 -  1008.  

Rada města  

I .   schva lu je  

 výměnu páteřních rozvodů SV a TUV v ul. Gen. Kratochvíla č. p. 1006 - 1008. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/17 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

In formace z jednání  soc iá lní  komise 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání sociální komise ze dne 19.2.2020. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/18 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Uzavření  nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/32 v DPS U Jakuba  

Rada města  

I .   revoku je  

usnesení č. R-2019/23/25 ze dne 11.12.2019. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I 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 paní ***** ***********, ***** ******** **, ******* ********* 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/19 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Uzavření  nájemní smlouvy na pronájem bytu 356/3 v  DPS Nerudova.  

Rada města  

I .   ruš í  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 356/3 v DPS Nerudova, Červený Kostelec (1+kk, kvalita 
základní, přízemí) s paní ******** *******, ********* ***, ******* ******** z důvodu odmítnutí bytu 
žadatelkou. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
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R-2020/5/20 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Venkovní  osvět lení  v Horním Koste lc i  pod u l ic í  Na Strži  

Rada města  

I .   schva lu je  

zřízení venkovního osvětlení v Horním Kostelci pod ulicí Na Strži. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/21 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Chodník u l ice 5. května od Jána po u l ic i  Školní  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Oprava chodníku ulice 5. května od Jána po ulici 
Školní, Červený Kostelec". 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření smlouvy s firmou Radek Jůza, Olešnice 344,  549 41 Červený Kostelec na akci "Oprava 
chodníku ulice 5. května od Jána po ulici Školní, Červený Kostelec". 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/22 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Liebherr  L507 

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  zadat zakázku malého rozsahu na dodávku Čelního nakladače LIEBHERR L507 dle směrnice č.7. 
Zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu Díl 5 odst.2 přímo jednomu dodavateli firmě 
Liebherr-Stavební stroje s.r.o., která je výhradním dodavatelem stavebních strojů Liebherr do 
České republiky a cena je stanovena dle platného ceníku. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  výjimku ze směrnice č. 7 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/23 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Výběrové  ř ízení na akci "Oprava chodníku u Daliborky,  Červený Koste lec"  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Oprava chodníku u Daliborky, Červený Kostelec" 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo s firmou Radek Jůza, Olešnice 344, Červený Kostelec na  akci "Oprava 
chodníku u Daliborky, Červený Kostelec". 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/24 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Sběr  dat pro aktual izaci d igi tálního povodňového plánu města Červený Kost elec v roce 
2020 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

provádění sběru dat od vlastníků nemovitostí ve stanovených záplavových územích vodních toků 
Olešnice a Úpa, nebo staveb, které můžou zhoršit průběh povodně, pro aktualizaci digitálního 
povodňového plánu města Červený Kostelec v roce 2020. 

 

 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/25 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 
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Monitorování v l ivu bývalé sk ládky odpadů na Bohdašíně na podzemní vody  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu o hodnocení vlivu bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na podzemní vody za rok 2019, kterou 
zpracovala Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČ 26473330, Praha, v únoru 2020. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o dílo č. 2020 2092 pod názvem: "Červený Kostelec - Bohdašín. Hodnocení vlivu 
skládky TKO na podzemní vody za rok 2020" se společností Hydrogeologická společnost, s.r. o., IČ 
26473330, Praha, týkající se monitorování vlivu bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na podzemní 
vody v roce 2020. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy o dílo č. 2020 2092 pod názvem: 
"Červený Kostelec - Bohdašín. Hodnocení vlivu skládky TKO na podzemní vody za rok 2020" se 
společností Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČ 26473330, Praha, týkající se monitorování vlivu 
bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na podzemní vody v roce 2020. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/26 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Vlajka pro T ibet  

Rada města  

I .   souh las í  

s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2020. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/27 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Žádost o změnu vyhlášky č. 2/2019  

Rada města  

I .   uk ládá  
1.  tajemníkovi 

1.1.  posoudit žádost s legislativou týkající se vyhlášky o nočním klidu. 
Termín: 25.3.2020 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/28 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Zpráva o hospodaření  v Městských les ích Červeného Koste lce v roce 2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výsledek hospodaření v městských lesích za rok 2019, které předložilo sdružení SILVA s.r.o. Červený 
Kostelec. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/29 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

„Rekonstrukce u l ice Letná Červený Koste lec“ -  Dodatek č .5  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace DUR a zajištění 
inženýrské činnosti pro akci „Rekonstrukce ulice Letná, Červený Kostelec“, uzavřené mezi Městem 
Červený Kostelec a firmou VDI Projekt, s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 dne 10.8.2017. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/30 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

„Červený Koste lec –  ul .  17. l is topadu,  vodovodní řád –  výměna“  

Rada města  
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I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Červený Kostelec – ul. 17. 
listopadu, vodovodní řád – výměna“ a pořadí uchazečů: 

1. ZaD stavby, s.r.o. K Bělidlu 568, Trutnov 541 02, IČ 27488055, nabídková cena bez DPH 1 128 
219,00 Kč,  nabídková cena včetně DPH  1 365 144,99 Kč  

2. Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130, 503 51, IČ 25275119, nabídková cena bez DPH 1 474 889,95 
Kč, nabídková cena včetně DPH 1 784 616,84 Kč. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo s firmou ZaD stavby, s.r.o. K Bělidlu 568, Trutnov 541 02, IČ 27488055. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Červený 
Kostelec – ul. 17. listopadu, vodovodní řád – výměna“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou ZaD 
stavby, s.r.o., K Bělidlu 568, IČ:27488055. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/31 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Rozpočtové opatření  č .5/2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 3612 (bytové hospodářství) o 137.770 Kč a pokrytí 
tohoto výdaje financováním 137.770 Kč na položce 8115. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/32 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Propachtování část i  pozemku p.č . 1052/2 v k.ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Pachtovní smlouvy č. 2020/1, na část pozemku z majetku Města Červený Kostelec p.č. 
1052/2 (trvalý travní porost), o výměře 81,5 m

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

***, *** ** ******* ********, za účelem zahrádkaření. Roční nájemné činí 163,- Kč. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/33 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

In formace z jednání  komise životního prostředí ze dne 24.2.2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise životního prostředí ze dne 24.2.2020. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/34 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Smlouva o výpůjčce pozemku p.č . 436/12 k .ú.  Horní  Koste lec                                  
Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 436/12 k.ú. Horní Kostelec s paní ***** ***********, ***** 
******** ***, *** ** ******* ******** za účelem obracení autobusů veřejné dopravy a parkování osobních 
automobilů. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/35 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Smlouva o výpůjčce pozemku p.č . 436/3 k .ú.  Horní Koste lec                                     
Rada města  

I .   schva lu je  



USNESENÍ z  5.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 4.3.2020   Strana 9/11 
 

uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 436/3 k.ú. Horní Kostelec s firmou KUKO s.r.o., Horní 
Kostelec 142, 549 41 Červený Kostelec za účelem obracení autobusů veřejné dopravy a parkování 
osobních automobilů. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/36 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

ČEZ a.s . -  dobí jecí  stanice  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o nájmu pozemků pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro elektromobily mezi 
Městem Červený Kostelec a společností ČEZ, a.s. Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO 45274649 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o nájmu pozemků pro instalaci a provoz 
dobíjecích stanic pro elektromobily mezi Městem Červený Kostelec a společností ČEZ, a.s. Duhová 
2/1444, 140 53 Praha 4, IČO 45274649. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/37 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

In formace z jednání  komise pro rozvoj města a part ic ipac i  obyvate l ze dne 16. 1. 2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 16. 1. 2020. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/38 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

In formace z jednání  komise výstavby ze dne 22.  01. 2020.  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise výstavby ze dne 22. 01. 2020. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/39 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

In formace z jednání  komise pro správu majetku ze dne 20.  1. 2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise pro správu majetku ze dne 20. 1. 2020. 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/40 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Dostavba splaškové kanal izace a pře ložka vodovodu Zemědělská u l.  -  odškodnění  za 
nutné odstranění trvalých porostů.  

Rada města  

I .   schva lu je  

v souvislosti s investiční akcí „Dostavba splaškové kanalizace a přeložka vodovodu Zemědělská ulice" 
s finančním odškodněním ve výši 3880,- Kč za trvalé porosty na parcele p.č. 157/2 k.ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem, které budou muset být v důsledku stavby odstraněny, ve prospěch vlastníků 1/2 
tj. 1940,- Kč Petře Špatenkové, bytem Zemědělská 286, 549 41 Červený Kostelec a 1/2 tj. 1940,- Kč 
Janovi Špatenkovi, bytem Na Skalce 1074, 549 41 Červený Kostelec podle vyčíslení znaleckým 
posudkem, který je přílohou. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru rozvoje města 
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1.1.  zařadit investiční akci dostavby dešťové kanalizace k odkanalizování údolnice přes pozemek 
p.č. 157/2 k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem tak, aby byla budována současně s investiční 
akcí „Dostavba splaškové kanalizace a přeložka vodovodu Zemědělská ulice". 

Termín: 30.4.2020 
přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/41 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Fi lmový spot osobnost i  Červeného Koste lce  

Rada města  

I .   schva lu je  

natáčení krátkého filmového dokumentu s další osobností města Červeného Kostelce s paní Anežkou 
Markovou společností TV JS z Úpice, se kterou je uzavřena rámcová dohoda na zpracování spotů pro 
město Červený Kostelec. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/42 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Rozpočtové opatření  č .  6/2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o 350 tis. Kč na paragrafu 2310 položce 6121 organizaci 205 po 
výběru dodavatele na akci „Vodovod 17. listopadu nad železniční tratí“  a pokrytí tohoto výdaje 
financováním 350 tis. Kč na položce 8115. 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/43 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Rozpočtové opatření  č .7/2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu výdajů na provozní příspěvek MKS na paragrafu 3392 o 10.890 Kč pokrýt snížením 
rozpočtu  rezervy RM na paragrafu 6409 o 10.890 Kč. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/44 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Dočasný s jezd z I /14  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic,  Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA na zřízení 
dočasného sjezdu ze silnice I/14 na p.p.č. 1123/1 na p.p.č. 1123/20 k.ú. Červený Kostelec od 9.3. do 
5.9.2020. 

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/5/45 - 5. Rada města Červený Kostelec 4.3.2020 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

I I .   jm enu je  

pracovní skupinu pro "Revitalizaci Smetanových sadů" dle přílohy. 
přijato, pro:5 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. 


