
USNESENÍ z  9.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 18.3.2020   Strana 1/7 
 

 

Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 9. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 18.3.2020   

 
 

R-2020/9/1 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Výzva k  podání nabídky na zakázku dodávky:  „Hospodárné nak ládání  se zdroj i  p i tné 
vody dálkovými odečty  vodoměrů v  pevné odečtové s ít i“  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na akci: „Hospodárné nakládání se zdroji pitné vody dálkovými odečty vodoměrů v pevné odečtové 
síti“. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  zaslání Výzvy firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku dodávky ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na akci: „Hospodárné nakládání se zdroji pitné vody dálkovými odečty vodoměrů 
v pevné odečtové síti“, dle přílohy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 
dodávky na akci: „Hospodárné nakládání se zdroji pitné vody dálkovými odečty vodoměrů v pevné 
odečtové síti.“ 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   jm enu je  

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku 
veřejnou zakázku dodávky na akci: „Hospodárné nakládání se zdroji pitné vody dálkovými odečty 
vodoměrů v pevné odečtové síti.“ 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/2 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Hospodaření města za  leden až pros inec 2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

1.  hospodaření města za leden až prosinec 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Červený Kostelec za období 1.1.2019 - 
31.12.2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/3 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Smlouva s  ČSOB o poskytnut í  debetní karty  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o poskytnutí debetní karty s ČSOB dle přiloženého vzoru pro držitele karty Jiřinu 
Zachovskou a Gabrielu Zítkovou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2020/9/4 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Předf inancování  pro jektu "Vybudování  mult imed iá lní učebny"  

Rada města  

I .   doporuču je  

revokaci č. usnesení Z-2019/6/26 ze dne 5.12.2019 a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/5 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

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

Rada města  

I .   revoku je  

č. usnesení R-2020/1/37 ze dne 13.1.2020. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I 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 I .   doporuču je  

revokaci č. usnesení Z-2020/2/5 ze  dne 27.2.2020 z důvodu aktuální možnosti financování projektu z 
vlastních zdrojů a neohrožení plynulého cash flow ZŠ V. Hejny a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/6 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Darovací  smlouvy  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  uzavření Darovací smlouvy s Centrem LIRA, z.ú., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ: 287 31 
191. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Darovací smlouvy se společností Senior dům Beránek s.r.o., T.G.Masaryka 1132, 542 32 
Úpice, IČ: 072 66 138. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  uzavření Darovací smlouvy se Spolkem vojenské historie T-S Pláň z.s., Vlásenka 19, 549 31 
Česká Metuje, IČ: 711 79 844. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  uzavření Darovací smlouvy s obcí Malé Svatoňovice, se sídlem: Nádražní 105, 542 34 Malé 
Svatoňovice, IČ: 002 78 114. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/7 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

In formace z jednání  kontrolního výboru ze dne 19.10.2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání kontrolního výboru ze dne 17.10.2019 a záznam o provedené kontrole a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/8 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Dohoda o skončení nájmu  

Rada města  

I .   schva lu je  
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uzavření Dohody o skončení nájmu na část pozemku p.č. 1109/1 (ostatní plocha) v k.ú. Červený 
Kostelec, ke dni 31. 3.2020, mezi Městem Červený Kostelec, Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 
Červený Kostelec, IČO: 00272566 a Ing. ****** *********, ********* ***, *** ** ***** * ***********.  

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/9 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Změna záměru zateplení  fasád bytových do mů  

Rada města  

I .   schva lu je  

realizaci opravy fasády včetně zateplení v ul. Nerudova č.p. 356. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   odk ládá  

změnu záměru zateplení fasád bytových domů takto:  Provedení první etapy zateplení severní a 
východní strany bytového domu v ul. Náchodská č.p. 411 – 412 včetně hydroizolace. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  konzultovat barevnost fasády s městským architektem. 
Termín: průběžně 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/10 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Výběrové ř ízení na dodávku p lynu pro rok 2021  

Rada města  

I .   schva lu je  

nabídku na dodávku plynu pro město Červený Kostelec a přidružené organizace na rok 2021 od 
společnosti Pražská plynárenská a.s., IČ 60193492, Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 11000., 
a.s. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním nabídky sdružených služeb dodávky zemního 
plynu na rok 2021 se společností Pražská plynárenská a.s., IČ 60193492, Praha 1 – Nové Město, 
Národní 37, PSČ 11000., a.s. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/11 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Výměna technologie a stavební opravy ve smuteční  sín i -  márnice  

Rada města  

I .   schva lu je  

cenové nabídky firem Milan Juránek, Kostelecká 1830, Náchod a ProBuild s.r.o., U Kaštánku 930, 
Červený Kostelec na akci - Výměna technologie a stavební opravy ve smuteční síni - márnice. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/12 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Oprava hř iš tě v  rek lamaci  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o dílo s firmou ProBuild s.r.o., U Kaštánku 930, Červený Kostelec na akci "Oprava 
hřiště - reklamace" u budovy Základní školy, Horní 182, Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/13 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Bezplatný pronájem KČT Červený Koste lec  

Rada města  
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I .   schva lu je  

bezplatný pronájem Sokolovny, Chrby 675, Červený Kostelec pro KČT z.s., Červený Kostelec pro 
uspořádání akcí uvedených v příloze - Hadařská 25, Cestou Jakuba Haliny a Červenokostelecká 100 
s ohledem na aktuální opatření vlády ČR vztahujících se k ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/14 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

In formace z jednání  osadního výboru Horní  Koste lec ze dne 13.  února 2020.  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 13. února 2020 a předkládá ZM k 
projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/15 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Žádost o změnu výše věcného břemene -  Metropol i tn í opt ická s iť  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

žádost o změnu výše věcného břemene - Metropolitní optická síť Červený Kostelec - etapa VIII od p. 
Ing. Petra Kadaníka, Hronovská 779, Rtyně v Podkrkonoší, která je přílohou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   zam í tá  

změnu výše věcného břemene - Metropolitní optická síť Červený Kostelec - etapa VIII od p. Ing. Petra 
Kadaníka, Hronovská 779, Rtyně v Podkrkonoší, která je přílohou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/16 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Uzavření  nájemní smlouvy na pronájem bytu 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 paní ******* *********, ***** ********* **, ******* ********* 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/17 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Hydrogeologické posouzení vodnost i  vodního toku O lešnice  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

předloženou zprávu projektu "Červený Kostelec - Rtyně v Podkrkonoší, Hydrogeologické posouzení 
vodnosti vodního toku Olešnice", kterou zpracovala Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČ 26473330, 
Praha, v únoru 2020. Odpovědný řešitel podle zákona: RNDr. Ivan Koroš. Jedná se o projekt 
Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/18 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Žádost o poskytnut í  dotace z rozpočtu města na za j iš tění dopravní obs lužnost i .  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji ve výši 39550,- Kč z rozpočtu města 
Červený Kostelec, která bude užita k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti nad rámec 
dopravní obslužnosti území Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou dopravou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  
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starostu města Červeného Kostelce Ing. Rostislava Petráka k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města Červený Kostelec na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, která 
je přílohou. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/19 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Žádost o změnu vyhlášky č. 2/2019  

Rada města  

I .   doporuču je  

zamítnout žádost Ing. Marcely Frankové, 17. listopadu 764, Červený Kostelec IČO: 104 90 485 o 
změnu vyhlášky č. 2/2019 o nočním klidu z důvodu respektování ustanovení, která jsou obsažena v 
právním rozboru naší vyhlášky č. 2/2019 o nočním klidu, které jsme od ministerstva vnitra obdrželi  a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/20 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Dodatek smlouvy na konekt iv i tu  -  Zdeněk Kudrnáč  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku smlouvy na poskytování služeb číslo II "Konektivita INDIVIDUAL" s firmou Zdeněk 
Kudrnáč, se sídlem Brzice 78, 552 05 Brzice. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/21 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení s lužebnost i  inženýrské s ítě a smlouva o právu 
provést s tavbu č . 4/2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. 4/2020, 
na pozemku v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 2420/8 orná půda, v k. ú. Olešnice u 
Červeného Kostelce – vodovodní přípojka v délce asi 2 bm, kanalizační přípojka v délce asi 1,5 bm a 
silniční sjezd o rozsahu asi 7,5 m

2
, dle projektové dokumentace zpracované Jaroslavem Diblíkem, 

č.zak.:  23/2019, z I1. 12. 2019, pro Davida a Simonu Lokvencovi, Nemocniční 450, 547 01 Náchod, 
za předpokládanou finanční náhradu 1.850,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/22 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Rozpočtové opatření  č .8/2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 160 tis. Kč na paragrafu 3613 položce 5171 a pokrytí tohoto 
výdaje financováním  ve výši 160 tis. Kč na položce 8115. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/23 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Prodloužení  termínu splatnost i  poplatku za komunální odpad  

Rada města 

I .   schva lu je  

prodloužení termínu splatnosti poplatku za komunální odpad pro rok 2020 do 30.4.2020. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/24 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

I I I /5672 Horní Koste lec -  Smlouva o zaj ištění výkonu autorského do zoru na s tavbě  

Rada města  
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I .   schva lu je  

uzavření smlouvy mezi Městem Červený Kostelec a společností Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., 
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním smlouvy mezi Městem Červený Kostelec a společností 
Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/25 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Dostavba splaškové kanal izace  a pře ložka vodovodu Zemědělská u l ice -   ČEZ dodatek 
č.1  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení č. 
Z_S14_12_8120071785 mezi Městem Červený Kostelec a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení č. Z_S14_12_8120071785 mezi Městem Červený Kostelec a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/26 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Projednání  mimořádných kr izových opatření  v lády České r epubl iky vydaných sbírkou 
zákonů č . 96/2020,  97/2020, 98/2020,  99/2020, ze dne 16. března 2020,  vztahuj ících 
se k  ohrožení zdraví  v  souv is los t i  s  prokázáním výskytu koronav iru /označovaným jako 
SARS CoV-2/  na území České republ iky.  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

1.  informace o mimořádných krizových opatřeních vlády České republiky vydaných sbírkou zákonů č. 
96/2020, 97/2020, 98/2020, 99/2020, ze dne 16. března 2020, vztahujících se k ohrožení zdraví v 
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České 
republiky. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  informace o součinnosti Městské policie s Policií České republiky. 
pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/9/27 - 9. Rada města Červený Kostelec 18.3.2020 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na  vědom í  

připomínky členů RM. 
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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