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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 13. jednání  

Rady města Červený Kostelec  konané dne 4.5.2020   

 
 

R-2020/13/1 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

In formace o průběhu příprav a real izací  invest ičních akcí  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/13/2 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

Zázemí fotbalového s tadionu  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace o zastavení řízení o žádosti o dotaci podanou TJ Červený Kostelec z.s. na akci 
„Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   doporuču je  

1.  realizaci investiční akce „Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ v 
letech 2020 a 2021 i v případě nezískání dotace a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:4 proti:1 zdržel:2 

2.  revokaci usnesení Z – 2019/6/4 schvalující podání žádosti o dotaci na individuální účel z KÚ 
Královéhradeckého kraje na akci „Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený 
Kostelec“ z 5.12.2019 a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:4 proti:1 zdržel:2 

3.  schválit podání žádosti o dotaci na individuální účel z KÚ Královéhradeckého kraje na akci 
„Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ ve výši 7 mil. Kč dle přílohy a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:4 proti:1 zdržel:2 

4.  ZM uložit úkol RM usilovat o získání dotace na projekt "Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového 
hřiště Červený Kostelec v rámci dotačních programů Národní sportovní agentury. 

přijato, pro:4 proti:1 zdržel:2 
 

R-2020/13/3 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

Tělocv ična u ZŠ Václava Hejny v  Červeném Koste lc i  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

úpravy soutěžních podmínek a podkladů, vzniklé na ustavujícím jednání soutěžní poroty. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

přílohy zadávací dokumentace P01 - P15 na akci „Tělocvična u ZŠ Václava Hejny v Červeném 
Kostelci“ 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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R-2020/13/4 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

Smlouva o právu provést  stavbu (pří lož opt ického kabelu)  

Rada města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Červený Kostelec a Ing. Petrem Kadaníkem 
se sídlem Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/13/5 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

In formace z jednání  f inančního výboru dne 29.4.2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání finančního výboru, které se uskutečnilo dne 29.4.2020. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/13/6 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

Rozpočtové opatření  č .12/2020  

Rada města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných příjmů  na položce 4116 o přijatou dotaci na veřejně prospěšné pracovníky 
ve výši 258.489 Kč a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 258.489 Kč na paragrafu 3745 
(středisko místního hospodářství) v souladu s účelovým určením dotace. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/13/7 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

Rozpočtové opatření  č .13/2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na paragrafu 2310 (pitná voda) o 3 mil. Kč z důvodu zařazení 
akce „Hospodárné nakládání se zdroji pitné vody dálkovými odečty vodoměrů v pevné odečtové síti“ 
do roku 2020 a pokrytí výdajů ve výši 1,5 mil.Kč dotací přijatou v roce 2019 od KHK a zapojenou do 
rozpočtu 2020 přes položku financování 8115 a současně snížením kapitálových výdajů na projekty 
na paragrafu 3639 o 1,5 mil. Kč předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/13/8 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

Rozpočtové opatření  č .14/2020  

Rada města  

I .   bere  na vědom í  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4216  o  1.880.027,16 Kč z důvodu přijaté průtokové investiční 
dotace pro ZŠ V. Hejny na akci „Multimediální učebna“ realizovanou v roce 2019  a zároveň zvýšení 
výdajů na paragrafu 3113 o 1.880.027,16 Kč z důvodu přeposlání této průtokové dotace škole a 
předpokládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/13/9 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

Žádost o povolení  pohybu cyk l is tů na lesních pozemcích města Červený Koste lec  

Rada města  

I .   schva lu je  

žádost Michala Bergmanna, Lhota 396, Červený Kostelec povolení pohybu cyklistů na lesních 
pozemcích k přípravě virtuální závodní trasy pro závod horských kol NOVA CUP v lokalitě "Na Skalce" 
do 31. května 2020 za podmínek popsaných ve stanovisku správce lesa a za podmínky dodržení 
bezpečnosti návštěvníků lesa. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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I I .   doporuču je  

realizovat závod horských kol na podzim 2020. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/13/10 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

Žádost o podporu opravy a zastřešení  h radu Vízmburku  

Rada města  

I .   doporuču je  

finanční dar ve výši 70 000,- na opravu a zastřešení hradu Vízmburk pro Sdružení Vízmburk, z. s. a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/13/11 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

Žádost Diakonie Broumov o f inanční příspěvek  

Rada města  

I .   schva lu je  

finanční dar ve výši 20 000,- pro sociální družstvo Diaonie Broumov, Husova 319, Velká Ves, 550 01 
Broumov z rezervy RM. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/13/12 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

Dočasné snížení nájemného z nebytových prostor  města  

Rada města  

I .   doporuču je  

dočasné snížení nájmu nájemcům nebytových prostor města uvedených v přiloženém seznamu za 
měsíce duben, květen a červen 2020 na nulovou výši a předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/13/13 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

Otevření  mateřských škol a dětské skupiny v  rámci rozvolňování kr izových opatření  
spojených s pandemií onemocnění  COVID 19  

Rada města  

I .   schva lu je  

otevření mateřských škol a dětské skupiny od 11.5.2020. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  

řed i te lkám  m ateřsk ých ško l  a  vedouc í  dě tské skup iny za j is t i t  p rovoz m ateřsk ých ško l  
a  dě tské skup iny d le  dokum entu  MŠMT vyd aného 30.4 .2020 pod názvem  Provoz 
m ateřských ško l  v  období  do  konce ško ln ího roku 2019/2020.  
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/13/14 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

Koupě pozemků p.č . 208/1,  p.č.  290/26,  p.č.  270/29 a p.č .208/15 všechny v k .ú. 
Bohdašín nad Olešnic í  -  bývalá  sk ládka.  

Rada města  

I .   doporuču je  

podat žádost na SPÚ o úplatný převod pozemků p.č. 208/1, p.č. 290/26, p.č. 270/29 a p.č.208/15 
všechny v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí z majetku státu do majetku Města Červený Kostelec a 
předkládá ZM k projednání. 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 
 

R-2020/13/15 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 
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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  

informaci dle sbírky zákonu č. 223/2020 z 30.4.2020. 
přijato, pro:7 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
1.  tajemníkovi 

1.1.  naplnit požadavky krizového opatření vydaného sbírkou zákonů č. 223/2020 z 30.4.2020 
týkající se sportovních a kulturních zařízení města Červený Kostelec. 

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

R-2020/13/16 - 13. Rada města Červený Kostelec 4.5.2020 

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. 


