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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 10. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 1.4.2020   

 
 

R-2020/10/1 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Vodovodní řad -  ul .  5.května Červený Koste lec -  Smlouva o  právu provést s tavbu 
inženýrské s í tě a omezení užívání  nemovitost i  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti 
č.9/40/20/0066/Ha/NK mezi Městem Červený Kostelec a příspěvkovou organizací Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/2 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Rozpočtové opatření  č .9/2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 3612 (bytové hospodářství) o 35 tis. Kč a pokrytí 
tohoto výdaje financováním 35 tis. Kč na položce 8115. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/3 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Rozpočtové opatření  č .10/2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o 48 tis. Kč na realizaci přenosové cesty obrazu městského 
kamerového systému na služebnu státní policie v Červeném Kostelci a pokrytí tohoto výdaje 
financováním  ve výši 48 tis. Kč na položce 8115. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/4 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Dodatek č . 3 ke Smlouvě o přezkoumání hospodaření  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření, jehož předmětem je zvýšení 
ceny o 3 tisíce Kč a prodloužení platnosti smlouvy, kterou město uzavřelo dne 14.6.2017 s firmou 
C.P.A. Audit spol. s r.o.  tak, že se smlouva vztahuje i na přezkoumání hospodaření města za rok 
2020. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/5 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Sdělení o nap lňování doplňkové č innost i  ZŠ Lhota, Červený Koste lec  

Rada města  
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I .   bere  na vědom í  

 sdělení o naplňování doplňkové činnosti - pronájem nebytových prostor Školní družíny v ZŠ Lhota, 
Br. Čapků 138, Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/6 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Lhota, Červený Kostelec za rok 2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

Výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Lhota, Br. Čapků 138, Červený Kostelec za 
rok 2019. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/7 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Výběrové ř ízení na akci „Zateplení by tového domu v u l.  Nerudova č. p.  356“.  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Zateplení bytového domu v ul. Nerudova č. p. 356". 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci „Zateplení bytového domu v ul. Nerudova č. p. 356“ s firmou 
Probuild s.r.o., U Kaštánku 930, Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Zateplení bytového domu 
v ul. Nerudova č. p. 356“ s firmou Probuild s.r.o., U Kaštánku 930, Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/8 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Cenová nabídka projekčních prací  „Úpravy vstupní  místnost i  v  Domku Boženy 
Němcové“ .  

Rada města  

I .   schva lu je  

cenovou nabídku projekčních prací „Úpravy vstupní místnosti v Domku Boženy Němcové“. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsání cenové nabídky od ateliéru RCNKSK, s.r.o. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/9 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Cenová nabídka projekčních prací  „Zahrada u Knihovny B. Kafky, Červený Koste lec“.  

Rada města  

I .   schva lu je  

cenovou nabídku projekčních prací „Zahrada u Knihovny B. Kafky, Červený Kostelec“. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/10 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Žádost majetkového odboru o zakoupení  starší formátovací  p i ly .  

Rada města  

I .   schva lu je  

zakoupení starší formátovací pily značky Rojek PK 300 A za cenu 35 tis. Kč. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/11 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 
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Hospodaření Voda Červený Kostelec s.r .o. za období  pros inec 20 19 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

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

R-2020/10/12 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Hospodaření voda Č. Koste lec za rok 2019  

Rada města  

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

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

2.  rozdělení zisku takto: fond odměn 40 000,- Kč, sociální fond 90 000,- Kč, fond rozvoje 12639,82 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/13 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Odměny s tatutárním orgánům Voda Červený Koste lec s .r .o.  

Rada města  

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

vyplacení odměn ve výši: člen DR ****,- Kč, jednatel *****,- Kč. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/14 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Hospodaření Voda Červený Kostelec s.r .o. za období  leden -únor  2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření Voda Červený Kostelec s.r.o. za období leden – únor 2020. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/15 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Kontrola Min isterstva zeměděls tví  ve společnost i  Voda Červený Koste lec s.r .o.  

Rada města  

I .   v působnos t i  va lné  hrom ady VODA Červen ý Kos te lec ,s . r .o .  bere  na vědom í  

1.  zápis z kontroly provedené Ministerstvem zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 
1, ve společnosti Voda Červený Kostelec s.r.o. ze dne10.3.2020. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  přehled závad a řešení těchto závad vypracovaný ředitelem společnosti Voda Červený Kostelec 
s.r.o. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

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

řediteli společnosti Voda Červený Kostelec s.r.o  odstranit závady, naplnit požadavky a doporučení 
MZe uvedené v zápisu z kontroly provedené Ministerstvem zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 
110 00 Praha 1, ve společnosti Voda Červený Kostelec s.r.o. ze dne10.3.2020, v požadovaných 
termínech. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

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

1.  reklamační řád společnosti Voda Červený Kostelec s.r.o. s účinností od 1. května 2020. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  vzor odběratelské smlouvy společnosti Voda Červený Kostelec s.r.o. – Smlouva o dodávce pitné 
vody a odvádění odpadních vod dle přílohy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

IV .   schva lu je  
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dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi 
městem Červený Kostelec a městem Rtyně v Podkrkonoší dle přílohy. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/16 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Veřejnoprávní  smlouva s  Oblastní char i tou Červený Koste lec  

Rada města  

I .   doporuču je  

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec s Oblastní 
charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec IČO: 48623814 a předkládá ZM 
k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/17 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Inventar izace majetku města za rok 2019  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

výsledek inventarizace majetku města za rok 2019. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/18 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

In formace z jednání  komise pro kulturu a školstv í dne 4.3.2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání komise pro kulturu a školství ze dne 4. 3. 2020, který je přílohou. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu odboru informatiky 

1.1.  připravit technické řešení vkládání akcí jejich pořadateli do kalendáře akcí na volnočasovém 
portálu města a přípravu zásad pro publikování v kalendáři akcí. 

Termín: 31.5.2020 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

1.2.  a referentovi pro tisk a média navrhnout přehledné publikování pozvánek na akce v 
Červenokosteleckém zpravodaji dle data a zaměření. 

Termín: 31.5.2020 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/19 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Výběrové ř ízení na akci "Úprava vzduchotechniky"  

Rada města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Úprava vzduchotechniky" v budově školní jídelny, 
Komenského 243, Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na akci "Úprava vzduchotechniky" s firmou Izomat s.r.o., Stolín 71, 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/20 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Darovací  smlouva s f irmou BATIST Medical  a.s .  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Darovací smlouvy s firmou BATIST Medical a.s., se sídlem Nerudova 309, 549 41 Červený 
Kostelec, IČ: 288 13 936. 



USNESENÍ z  10.jednání Rady města Červený Kostelec konaného dne 1.4.2020   Strana 5/6 
 

 

 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/21 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Rozpočtové opatření  č .  11/2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4216 o 1.864.401,02 Kč z důvodu přijaté investiční dotace na akci 
„Navýšení kapacity sběrného dvora“ a odpojení této částky z rozpočtu města přes položku financování 
(8115) a překládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/22 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Projednání  kr izových opatření  v souv is los t i  s  výskytem koronav iru (označovaným jako 
SARS CoV-2) na území České republ iky  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

1.  informace o aktuálních opatřeních v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaným jako SARS 
CoV-2) na území České republiky pomocí speciálního souhrnu advokátní kanceláře KVB pod 
názvem „Právní aktuality – speciál“ zaslaného 27. 3. 2020. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  informace o opatření, které se týká konání zastupitelstev územně samosprávných celků vydaných 
sbírkou zákonů č. 122/2020 na základě usnesení č. 274 ze dne 23. března 2020. Dále jsou 
přiloženy informace od Ministerstva vnitra pro obce, týkající se zmíněného usnesení. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

3.  informace o rozdání cca 500 ks látkových roušek občanům města ve věkové kategorii nad 80 let. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

4.  informace o získání a distribuci dezinfekce Anti-COVID. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

5.  stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek občanům obce 
z 30.3.2020. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

6.  usnesení vlády České republiky vydaných sbírkou č. 140/2020  popisující krizová opatření týkající 
se zaměstnanců subjektů kritické infrastruktury. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

7.  informace o zajištění provozu DPS U Jakuba Oblastní charitou Červený Kostelec. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rada města zcela svěřuje 
pravomoc stanovit podmínky poskytování ochranných prostředků starostovi města Ing. Rostislavu 
Petrákovi. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  

s taros tov i  Ing .  Ros t is lavu  Pe t rákov i  in fo rm ovat  radu o  způsobu a  provedení  
rozdávání  roušek  občanům .  
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/23 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

In formace o údržbě l ipové Ale je Svobody  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o údržbě lipového stromořadí Alej Svobody od Správy silnic Královéhradeckého kraje ze 
dne 26.3.2020. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2020/10/24 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Prominut í  nájemného v nebytových prostorách města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  připravit návrh na prominutí nájmu u nájemců nebytových prostor. 
Termín: 9.4.2020 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
 

R-2020/10/25 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

Zařazení území města Červený Koste lec do území působnost i  MAS Mezi  Úpou a Metují  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

žádost Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z.s. o zařazení území města Červený Kostelec do 
území působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na období 2021-2027. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  

zařazení území města Červený Kostelec do území působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na období 
2021-2027 a předkládá ZM k projednání 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/10/26 - 10. Rada města Červený Kostelec 1.4.2020 

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. 


