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Rada města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 11. jednání  

Rady města Červený Kostelec konané dne 7.4.2021 
 
 
 
RM-2021/11/01 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

In fo rmace o  průběhu př íp rav  a  rea l i zac í  inves t ičn ích  akc í   

Rada m ěs ta  

I. bere  na  vědomí  

 Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí 

 

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

 
RM-2021/11/02 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Rekons t rukce zázemí  a  t r ibuny  fo tba lového  hř iš tě  Červený  Kos te lec   

Rada m ěsta  

I. schvalu je  

 uzavření smlouvy o dílo včetně posunu termínu zahájení a ukončení stavby o jeden měsíc s vybraným 
účastníkem Průmstav Náchod s.r.o. na realizaci stavby „Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového 
hřiště Červený Kostelec“. 
 

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

II. pověřuje  

 starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce zázemí a 
tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou Průmstav 
Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ: 2527 5062. 
 

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

 
RM-2021/11/03 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Rekons t rukce u l ice  Letná –  pře ložka p lynovodu  

Rada m ěs ta  

I. doporučuje  

 uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 
4000236360 mezi Městem Červený Kostelec a společností GasNet, s.r.o., 400 01 Ústí nad Labem IČO: 
27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
IČO: 27935311 a předkládá ZM k projednání. 
 

 přijato, pro:7, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:0, nepřítomno:0 
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RM-2021/11/04 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Nákup automob i lu  na  a l te rnat ivn í  pohon pro  měs to  

Rada m ěs ta  

I. schvalu je  

 vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Nákup automobilu na 
alternativní pohon pro Město Červený Kostelec“ -  nabídka č. 3 AUTO DRYML a.s., Generála Svobody 
658, 533 51 Pardubice - Rosice, IČ: 27528464. 
 

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

II. schvalu je  

 uzavření Kupní smlouvy na "Nákup automobilu na alternativní pohon pro Město Červený Kostelec“ mezi 
Městem Červený Kostelec a firmou AUTO DRYML a.s., Generála Svobody 658, 533 51 Pardubice - 
Rosice, IČ: 27528464. 
 

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

III. pověřuje  

 starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Kupní smlouvy na "Nákup automobilu na alternativní pohon 
pro Město Červený Kostelec“ mezi Městem Červený Kostelec a firmou AUTO DRYML a.s., Generála 
Svobody 658, 533 51 Pardubice - Rosice, IČ: 27528464. 
 

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

 
RM-2021/11/05 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Odměny  řed i te lů  ško lských př íspěvkových organ izac í  měs ta  za  1 .  po lo le t í  

Rada m ěs ta  

I. odkládá  

 ředitelce Základní školy a Mateřské školy Červený Kostelec, Olešnice 190, Mgr. Vendule Ságnerové, v 
souladu s pravidly odměňování ředitelů školských příspěvkových organizací města Červený Kostelec, 
odměnu za 1. pololetí 2021. 

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

II. odkládá  

 ředitelce Mateřské školy Červený Kostelec, Náchodská 270, Mgr. Šárce Hanušové, v souladu s pravidly 
odměňování ředitelů školských příspěvkových organizací města Červený Kostelec, odměnu za 1. pololetí 
2021. 

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

III. odkládá  

 ředitelce Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 999, Mgr. Pavle Kubišové, v souladu s pravidly 
odměňování ředitelů školských příspěvkových organizací města Červený Kostelec, odměnu za 1. pololetí 
2021 

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

IV. odkládá  

 ředitelce Základní školy Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, Mgr. Renatě Jakubíkové, v souladu s 
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pravidly odměňování ředitelů školských příspěvkových organizací města Červený Kostelec, odměnu za 1. 
pololetí 2021. 
 

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

V. odkládá  

 řediteli Základní umělecké školy Červený Kostelec,Nerudova 511, MgA. Leoši Nývltovi, v souladu s 
pravidly odměňování ředitelů školských příspěvkových organizací města Červený Kostelec, odměnu za 1. 
pololetí 2021. 
 
 

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

VI. odkládá  

 řediteli Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, Komenského 540, Mgr. Jiřímu Olejákovi,  v souladu s 
pravidly odměňování ředitelů školských příspěvkových organizací města Červený Kostelec, odměnu za 1. 
pololetí 2021. 
 

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

 
RM-2021/11/06 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Prode j  pozemku p .č .  807/1  v  k .ú .  Lhota  za  Červeným Kos te lcem  

Rada m ěs ta  

I. doporučuje  

 prodej části pozemku z majetku města - p.č. 807/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 15 
m

2
 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, pro  [osobní údaj odstraněn] , za cenu v čase a místě obvyklou, 

150,- Kč/m
2
 a předkládá ZM k projednání. 

 

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

 
RM-2021/11/07 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Prode j  čás t i  pozemku  p .č .  95 /2  v  k .ú .  Horn í  Kos te lec  

Rada m ěs ta  

I. nedoporučuje  

 prodej části pozemku p.č. 95/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 47,5 m2, v k.ú. Horní Kostelec 
společnosti MASTR s.r.o Horní Kostelec 234, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 260 00 385, zastoupený 
Leošem Mallatem, jednatelem z důvodu zachování veřejného prostoru, umožňujícího parkování jak 
nájemníků těsně sousedícího bytového domu tak i firmě MASTR s.r.o. a předkládá ZM k projednání 
 

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

 
RM-2021/11/08 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Smlouva o  zř í zení  s lužebnos t i  inžen ýrské s í tě  č .  13 /2021/2358  

Rada m ěs ta  

I. schvalu je  

 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě  č. 13/2021/2358, na pozemku v majetku Města 
Červený Kostelec, parc. č. 129/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Červený Kostelec – 
kanalizační přípojka v délce 7,51 bm, dle geometrického plánu č.: 488-15/2021 vypracovaného Ing. 
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Miroslavem Hložkem, pro  [osobní údaj odstraněn]  za finanční náhradu 1.817,- Kč, vč. DPH. 
 

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

 
RM-2021/11/09 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Výběrové ř í zení  "Oprava e lek t ro ins ta lace a  výměna oken"  v  ZŠ Lhota  

Rada m ěs ta  

I. souhlasí  

 s vyloučením účastníka STEBAU Jaroměř s.r.o., Husova 149, Jaroměř ze zadávacího řízení "Oprava 
elektroinstalace a výměna oken" na budově Základní školy, Lhota 138, Červený Kostelec na základě 
sdělení tohoto účastníka o odstoupení z účasti v zadávacím řízení ze dne 3.3.2021. 

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

 
RM-2021/11/10 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Veře jnosprávn í  kont ro ly  v  roce 2020 a  harmonogram veře jnosprávních  kont ro l  v  roce 
2021  

Rada m ěs ta  

I. bere  na  vědomí  

 výsledky veřejnosprávních kontrol na rok 2020. 

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

II. bere  na  vědomí  

 harmonogram veřejnosprávních kontrol na rok 2021. 

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

III. schvalu je  

 vnitřní kontrolní systém v roce 2021 za přiměřený vzhledem k posouzení možnosti výskytu rizik při 
hospodaření s veřejnými prostředky. 

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

IV. ukládá  

 vedoucí finančního odboru projednat s kontrolovanými spolky odstranění nedostatků uvedených ve 
zprávě z kontrol v části zjištění. 

 Zodpovídá: Věra Udatná, Vedoucí finančního odboru 

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

 
RM-2021/11/11 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Př íprava zas tu p i te ls tva  měs ta  

Rada m ěs ta  

I. schvalu je  

 program a termín zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec dne 22.4.2021. 
 

 přijato, pro:7, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:0, nepřítomno:0 
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RM-2021/11/12 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Star tovac í  by ty  pro  m ladé  

Rada m ěs ta  

I. schvalu je  

 vnitřní směrnici Pravidla pro přidělování startovacích bytů pro mladé.  
 

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

II. ukládá  

 vedoucímu majetkového odboru připravit záměr pronájmu startovacího bytu, text výzvy a formulář žádosti 
a předložit radě města k projednání. 
 
 

 Termín: 28.4.2021 
Zodpovídá: Tomáš Král, Vedoucí majetkového odboru 

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

 
RM-2021/11/13 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

In fo rmace z  1 .  jednán í  komise pro  rozvo j  měs ta  a  par t ic ipac i  občanů ze  dne  22.  3 .  2021  

Rada m ěs ta  

I. bere  na  vědomí  

 informace z 1. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 22. 3. 2021. 

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

 
RM-2021/11/14 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

In fo rmace z  2 .  korespondenčního jednání  komise pro  správu ma je tku  ze  dne 19.  3 .  2021  

Rada m ěs ta  

I. bere  na  vědomí  

 informace z 2. korespondenčního jednání komise pro správu majetku ze dne 19. 3. 2021. 

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

 
RM-2021/11/15 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

In fo rmace z  2 .  korespondenčního jednání  komise výs tavby  ze  dne 19.  3 .  2021  

Rada m ěs ta  

I. bere  na  vědomí  

 informace z 2. korespondenčního jednání komise výstavby ze dne 19. 3. 2021. 

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

 
RM-2021/11/16 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Odstoupení  a  náv rh  nového předsedy  osadního výboru  Horn í  Kos te lec  

Rada m ěs ta  

I. bere  na  vědomí  

 odstoupení Jany Illnerové z funkce předsedy osadního výboru Horní Kostelec s tím, že zůstává řadovým 
členem osadního výboru Horní Kostelec, a informaci předkládá k projednání ZM. 
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 přijato, pro:7, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:0, nepřítomno:0 

II. doporučuje  

 zvolit Vojtěcha Špuláka,  [osobní údaj odstraněn] , novým předsedou osadního výboru Horní Kostelec. 

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

 
RM-2021/11/17 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Změna  č lena v  povodňové komis i  měs ta  Červený  Kos te lec  

Rada m ěs ta  

I. odvolává  

 pana Jiřího Macha z členství v povodňové komisi města Červený Kostelec. 

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

II. jmenuje  

 pana Petra Hůlka, nového redaktora Červenokosteleckého zpravodaje, členem povodňové komise města 
Červený Kostelec. 

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

 
RM-2021/11/18 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Inventar i zace maje tku  měs ta  za  rok  2019  

Rada m ěs ta  

I. bere  na  vědomí  

 výsledek inventarizace majetku města za rok 2020. 

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

 
RM-2021/11/19 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Oprava vodovodu v  u l ic i  Husova  

Rada m ěs ta  

I. schvalu je  

 opravu resp. výměnu vodovodního řádu v ulici Husova, v rámci opravy povrchu chodníku od Konzumu po 

ulici Palackého dle předložené nabídky. 

 

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

 
RM-2021/11/20 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Koncepční  s tud ie  na využ i t í  a reá lu  kempu Brodský  a  Stud ie  h lavní  budovy  se  zaměřením 
na kuchyn i  a  zázemí  –  Dodatek  č .1  -  t e rmín  STS  

Rada m ěs ta  

I. schvalu je  

 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo o dodávce projektových prací a inženýrských činností na akci 
„Koncepční studie na využití areálu kempu Brodský a Studie hlavní budovy se zpracováním PD na 
kuchyni a zázemí“ mezi Městem Červený Kostelec a Akad. arch. Michalem Šrámkem, Ruská 1526/112, 
100 00 Praha 10. 

 přijato, pro:7, proti:0, zdrželo se:0, nehlasovalo:0, nepřítomno:0 
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II. pověřuje  

 starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo o dodávce projektových 
prací a inženýrských činností na akci „Koncepční studie na využití areálu kempu Brodský a Studie hlavní 
budovy se zpracováním PD na kuchyni a zázemí“ mezi Městem Červený Kostelec a Akad. arch. 
Michalem Šrámkem, Ruská 1526/112, 100 00 Praha 10.  

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

 
RM-2021/11/21 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Výběrového ř í zení  na  dodávku „Vysokozdv ižné  montážní  p loš iny “  

Rada m ěs ta  

I. schvalu je  

 vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Vysokozdvižné 

montážní plošiny“ a pořadí uchazečů: 

1. Plošiny Rybáček s.r.o., Vinařice 42, 439 15 Vinařice, IČ 27279618                                                                                                                                     
2. ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., Mezi úvozy 2512/2a, Praha 20, IČ 48108677 

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

II. schvalu je  

 uzavření Smlouvy o dílo na kompletní dodávku „Vysokozdvižné montážní plošiny“ mezi Městem 
Červený Kostelec a firmou Plošiny Rybáček s.r.o., Vinařice 42, 439 15 Vinařice, IČ 27279618.   
 

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

 
RM-2021/11/22 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Žádos t  o  vý j imku pro  Oblas tn í  ch ar i t u  Červený  Kos te lec  ze  zákazu v jezdu  

Rada m ěs ta  

I. schvalu je  

 výjimku pro Oblastní charitu Červený Kostelec ze zákazu vjezdu motorových vozidel dle přílohy. 

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

 
RM-2021/11/23 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Žádos t  o  povo len í  využ i t í  repor táže  

Rada m ěs ta  

I. schvalu je  

 využití krátkého videa s Anežkou Markovou Českou televizí v pořadu s názvem Sokolský zpravodaj, s tím, 
že si PhDr. Jakub Bažant, který Českou televizi zastupuje, zajistí také souhlas autora videa Jiřího Středy z 
TV-JS Úpice a souhlas paní Anežky Markové. 

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

 
RM-2021/11/24 - 11. Rada města Červený Kostelec  7.4.2021 

Diskuse  

Rada m ěs ta  

I. bere  na  vědomí  

 připomínky členů RM. 

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