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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 24. jednání  

Rady města Červený Kostelec konané dne 8.10.2020 
 
 
 
RM-2020/24/01 - 24. Rada města Červený Kostelec  8.10.2020 

Závěr  konkursního ř í zení  na  obsazení  p racovního mís ta  řed i te le / ky  ZUŠ Červený  Kos te lec  

Rada m ěsta  

I. bere  na  vědomí  

 zápis konkursní komise, ze dne 29.9.2020, pro obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní umělecké 
školy Červený Kostelec, Nerudova 511,  s doporučením vhodného kandidáta.  
 

 přijato, pro:7, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:0, nepřítomno:0 

II. jmenuje  

 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků 
konkursního řízení ze dne 29.9.2020 pana MgA. Leoše Nývlta,  [osobní údaj odstraněn]  na pracovní 
místo ředitele/ky Základní umělecké školy Červený Kostelec, Nerudova 511, s účinností od 01.12.2020. 
 

 přijato, pro:4, proti:2, zdrželo se:1, nehlasovalo:0, nepřítomno:0 

III. s tanovuje  

 panu MgA. Leoši Nývltovi plat a jeho složky v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 přijato, pro:7, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:0, nepřítomno:0 

 
RM-2020/24/02 - 24. Rada města Červený Kostelec  8.10.2020 

Žádos t  o  p ísemný  souh las  Měs ta  Červený  Kos te lec  ke  směně koupeného  pozemku 931/31  
v  k .ú .   Červený  Kos te lec  za  pozemky  Oblas tn í  char i ty  Červený  Kos te lec  

Rada m ěs ta  

I. doporučuje  

 odložit rozhodnutí o žádosti  [osobní údaj odstraněn]  o písemný souhlas Města Červený Kostelec ke 

směně koupeného pozemku 931/31 v k.ú. Červený Kostelec za pozemky Oblastní charity Červený 

Kostelec a předkládá ZM k projednání. 

 

 přijato, pro:7, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:0, nepřítomno:0 
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RM-2020/24/03 - 24. Rada města Červený Kostelec  8.10.2020 

Záměr  směny  pozemků  

Rada m ěs ta  

I. doporučuje  

 záměr směny pozemků bez doplatku mezi Oblastní charitou a Městem Červený Kostelec a to takto: Město 
Červený Kostelec by nabídlo ke směně pozemky p.č. 2110, ostatní plocha, o výměře 76 m

2
, p.č. 841/32, 

zahrada, o výměře 469 m
2
 a p.č. 841/34, zahrada, o výměře 414 m

2
, vše v k.ú. Červený Kostelec – 

pozemky těsně sousedící s pozemky za Kafkovými ateliéry v majetku Oblastní Charity. Proti tomu 
Oblastní Charita nabízí ke směně pozemky: p.č. 938/15, zahrada o výměře 765 m

2
, p.č. 2065, ostatní 

plocha, jiná plocha, o výměře 254 m
2
, p.č. 2074, trvalý trav. porost, o výměře 41 m

2
 a p.č. 1184/9, ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 44 m
2
, vše v k.ú. Červený Kostelec. Současně doporučuje projednání 

s Oblastní Charitou v souběhu s eventuální směnou, budoucí zřízení služebnosti na směňovaných 
pozemcích, za účelem zajištění 4. parkovacích míst pro personál těsně sousedícího domu 
s pečovatelskou službou v majetku Města Červený Kostelec a předkládá ZM k projednání. 
 
 

 přijato, pro:7, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:0, nepřítomno:0 
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