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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 12. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 22.4.2020   
 

R-2020/12/1 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

Žádost ředite lky MŠ Náchodská o zrušení s távaj ícího a schválení  nového počtu dětí  ve 
tř ídách  

Rada města  

I .   ruš í  

usnesení  RM čj. R-2018/05/10 ze dne 7.3.2018, o stanovení výjimky z počtu dětí ve třídách v 
Mateřské škole Červený Kostelec, Náchodská 270 

pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   s tanovu je  

s platností od školního roku 2020/2021 počet dětí ve třídách Mateřské školy Červený Kostelec, 
Náchodská 270, takto: 

1.  třída Kočička:   do 24 dětí 

2. třída Beruška:   do 24 dětí 

3. třída Sluníčko:   do 24 dětí 

4. třída Krteček:     do 24 dětí 

5. třída Medvídek: do 13 dětí 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/12/2 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

In formace z jednání  kontrolního výboru ze dne 5.3.2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání kontrolního výboru ze dne 5.3.2020 a z provedených kontrol. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/12/3 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

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.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na akci „Hospodárné nakládání se zdroji pitné 
vody dálkovými odečty vodoměrů v pevné odečtové síti“ zadané v podlimitní veřejné zakázce na 
dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pořadí uchazečů: 

1. RCD Radiokomunikace a.s., U Pošty 26, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 4817 3703– nabídková cena 
2 916 288,76 Kč včetně DPH 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření kupní smlouvy na akci „Hospodárné nakládání se zdroji pitné vody dálkovými odečty 
vodoměrů v pevné odečtové síti“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou RCD Radiokomunikace 
a.s., U Pošty 26, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 48173703. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2020/12/4 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

Bezúplatný převod spoluvlastn ickéh o podí lu nemovitost í  1/8 stavby č.p.  199,  na poz.  
p.č .st .  306/1 a 1/13 poz.  p.č . s t .  306/2,  vše v  k.ú.  Úpice  

Rada města  

I .   doporuču je  

bezúplatný převod nemovitostí z majetku Města Červený Kostelec 1/8 stavby č.p. 199, na poz. p.č.st. 
306/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 236 m

2
 a 1/13 poz. p.č. st. 306/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 426 m
2
, vše v k.ú. Úpice do majetku Města Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice 

a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/12/5 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

Bezúplatný převod část i  pozemku p.č.  1189/2 v k.ú. Červený Koste lec  

Rada města  

I .   odk ládá  

1.  revokaci usnesení ZM č. Z-2019/3/10 ze dne 25. 4. 2019 a předkládá ZM k projednání. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

2.  bezúplatný převod části „B“ pozemku p.č. 1189/2 v k.ú. Červený Kostelec z majetku ÚZSVM podle 
přiložené situace do majetku Města Červený Kostelec s tím, že se Město Červený Kostelec bude 
podílet na úhradě za vypracování geometrického plánu a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/12/6 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

In formace z jednání  osadního výboru Sto lín a Mstětín ze dne 9.  3. 2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 9. 3. 2020, které jsou předloženy v 
přiloženém zápise a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/12/7 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

Souhlas zř izovate le se zapojením škol  do pro jektu obědy do škol  

Rada města  

I .   souh l as í  

se zapojením škol do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji IV - obědy do škol 
pro školní rok 2020/21. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/12/8 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

Smlouva o budoucí  smlouvě o zř ízení věcn ého břemene č.  8800095300/2/BVB/P  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800095300/2/BVB/P, na 
pozemku v majetku Města Červený Kostelec, parc. č. 834/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Červený Kostelec – plynovodní přípojka v délce asi 2,0 bm, dle projektové dokumentace zpracované 
Ing. Michalem Svobodou, č. zak. 2087, z 12/2019. Smlouva v této věci je zřizována pro budoucího 
oprávněného, společnost GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 
27295567, zastoupenou na základě plné moci firmou GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311, zastoupenou na základě plné moci Radomilem 
Tauchamanem – technikem a Yvettou Hantschovou - technikem, za předpokládanou finanční náhradu 
1.000,- Kč + DPH. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/12/9 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

MŠ Větrník -  havar i jn í  stav  bývalé uhelny  
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Rada města  

I .   souh las í  

s opravou venkovní zpevněné plochy nad stropem uhelny v areálu MŠ Větrník. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  Vedoucímu majetkového odboru 

1.1.  připravit opravu poškozené hydroizolační vrstvy plochy nad stropem uhelny MŠ Větrník a 
zařadit do akcí prováděných v tomto roce. 

Termín: 15.5.2020 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/12/10 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

„Tělocvična u ZŠ Vác lava Hejny v  Červeném Koste lc i“  

Rada města  

I .   schva lu je  

vyhlášení architektonické soutěže na akci „Tělocvična u ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci“ 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním architektonické soutěže včetně soutěžních podmínek na 
akci „Tělocvična u ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci“ 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/12/11 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

Veřejné prostranství  mezi  školami -  Dodatek č.3 ke smlouvě o dí lo  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo o dodání projektových prací a inženýrské činnosti na akci 
„Veřejné prostranství mezi školami, Červený Kostelec“ uzavřené mezi městem Červený Kostelec a 
firmou 2021 s.r.o., Anenská 3, 811 05 Bratislava, Slovenská republika. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/12/12 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

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

Rada města  

I .   schva lu je  

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

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/12/13 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

Příprava zastupite lstva města  

Rada města  

I .   schva lu je  

program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 14.5.2020. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/12/14 - 12. Rada města Červený Kostelec 22.4.2020 

Diskuse 

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů RM. 
přijato, pro:7 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. 
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