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ZÁPIS  

z 4. zasedání  Zastupitelstva města Červený Kostelec 

 konané dne 23. 6. 2016 v 16:00 hod.  

malý sál, Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec 

 
Přítomni: Richard Bergmann, Michaela Cinková, Bc. Marcela Franková, Ing. Jiří Hanuš, Ing. Milan Hrstka, 

Jana Kmochová, Ing. Pavel Kábrt, Ing. Roman Kejzlar, Vlastimil Klepáček, Marcela Kollertová, 
Lukáš Laštovička DiS., Petr Mědílek, Ing. Rostislav Petrák, Jiří Regner, Hana Řezníčková 
Kukulová DiS., Tomáš Rýdl, Zdeněk Spůra, Josef Vondra, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Jiří 
Zachovský, Ing. Eva Zajíčková  

Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta  

Omluveni: PharmDr. Zuzana Minaříková, Petr Nejman, Mgr. Štěpán Nosek, Jiří Vít  

Ověřovatelé: Jana Kmochová, Hana Řezníčková Kukulová DiS., 

 19-17,0,2,S  

Zapsal:  Kateřina Macková, Vedení města a radnice  

 
Text zahájení: 

Prezenční listiny přiloženy 

 

Návrhová komise:  

Kejzlar Roman, Rýdl Tomáš, Vondra Josef 

19-16,0,3,S 

 

Doplnění programu: 

Rozpočtové opatření č. 27 

Oprava komunikací ve Stolíně 

19-19,0,0,S 

 

Hlasování o programu: 

19-19,0,0,S 

 

 

 

Na zasedání je přítomno 21 členů ZM - ZM je usnášeníschopné. 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM 

2. Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí 

3. Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci 
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Bod Věc 

4. Bezpečné přechody v Červeném Kostelci 

5. Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec 

6. Hospodaření města za leden až květen 2016 

7. Přijetí daru od partnerského města Küsnacht 

8. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na úhradu příspěvku spojeného s přijetím žadatele 
do DPS v Rychnově n/Kn. 

9. Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zastupitelů města 

10. Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. st. 289/1,  parc. č. st. 289/2, parc. č. 1020/3 v k.ú. 
Horní Kostelec 

11. Prodej pozemku st.p.č. 49 v k.ú. Stolín 

12. Dodatek č. 7 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ÚPA 

13. Deklarace partnerství k mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis 

14. Směrnice č. 16 -  Kontrolní řád města 

15. Rozpočtové opatření č.27/2016 

16. Oprava komunikací Stolín 

17. Diskuse 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1.  Kontrola plnění úkolů z jednání ZM 

Předkladatel: tajemník 
 
ZM ukládá (Z-2015/5/3 ze dne 14.10.2015, Veřejná sportoviště) - RM připravit výběrové řízení na 
zpracování projektové dokumentace dle jednotlivých částí na základě předložené koncepce. (Výběr je 
prováděn na základě směrnice č. 07 Zadávání veřejných zakázek) 
 
ZM ukládá (Z-2015/5/4 ze dne 14.10.2015) RM pravidelně informovat ZM o použití finančních nástrojů na 
zhodnocení rezerv na financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města. 
 
Finanční výbor doporučuje vykoupení pronajatých pozemků od paní Sirůčkové a spol. v kempu Brodský. O 
pozemcích se jedná (R-2016/10/16 ze dne 4.5.2016) 
P. Hanuš požádal o předložení zadávací dokumentace Sokolské ulice zastupitelům města. Zadávací 
dokumentace pro výběr projektanta dle zákona o veřejných zakázkách rozeslána 10.5.2016. 
P. Hanuš prosí zaslat zastupitelům města zadání projektové dokumentace sportoviště fotbalu, které bude 
pro projektanta - zatím se připravuje. 
Pí Zajíčková žádá do akcí zahrnout opravu chodníku kolem školky Náchodská - dáno do zásobníku oprav, 
priorita zatím neurčena. 
P. Vondra - přidat finanční prostředky na čističky na Mstětíně. RM projednala možnost příspěvku na 
domovní čistírnu odpadních vod - nadále se bude řídit usnesením ZM-2015/1/6 ze dne 26.2.2015 
P. Spůra požádal, aby na příštím ZM byl projednán další rozvoj kempu Brodský. RM se zabývala 
požadavkem p. Spůry. Posláno komisím k projednání. 
P. Kábrt žádá prověření vytékání odpadních vod do vodoteče nad Firešovými. Předáno k prověření odboru 
výstavby p. Křečkovi. Na základě obchůzky terénu 4.5.2016 na místě. Zaslán podnět provedení 
vodoprávního dozoru. Vodoprávní dozor se konal 14.6.2016 na místě.  
 
FV doporučuje provést kontrolu 61. MFF z důvodu odstranění případných chyb v připravovaném 62. MFF. 
RM uložila úkol vedoucí finančního odboru (R-2016/11/31 ze dne 18.5.2016) provést kontrolu do 
17.6.2016. 
FV doporučuje provést opravu evidence DHM tak, aby každý DHM měl své inventární číslo. RM uložila 
majetkovému odboru provést opravu evidence DHM do 30.6.2016. 
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FV doporučuje, aby byl veden seznam vybavení kempu, který je v majetku pronajímatele Ing. Hrstky. RM 
uložila majetkovému odboru provést opravu evidence DHM do 30.6.2016. 
 
Připomínky: 
P. Regner - z jakého důvodu není na webu zveřejněna celá studie Sokolské ulice? 
Arch. Wajsar - na webu jsou předloženy základní informace, které jsou dané a další se budou doplňovat. 
P. Hanuš - zvažovali jste přispět lidem na Mstětíně na domovní čističky odpadních vod? Spočítal někdo 
kolik to bude stát. Zvažovala RM tuto alternativu příspěvku? 
Starosta - částky za domovní čističky známe. RM zvážila možnost příspěvku na DČOV. Podpora přípojky 
je na městské části za 100% a na soukromé části přípojky 50%, ale přípojka končí u čističky. Posuzovali 
jsme podporu domácí čističky k tomu, když má někdo septik, tak septik i domácí čistírna je součástí 
nemovitosti vlastníka. Proto jsme nechtěli dělat rozdíl. 
P. Vondra - toto usnesení přijalo ZM a toto rozhodnutí přijala RM. Měli by jste předložit podklady ZM a ZM 
by mělo rozhodnout, jestli přispějí na domovní čističky. 
Pí Franková - když, jsem žádala o ten samý příspěvek na připojení, tak nebylo vyhověno ani 50%. Žádala 
bych, aby bylo vše hodnoceno spravedlivě. 
P. Hrstka - jedná se o precedens. Toto jsou věci, které se přispívaly v rámci uzavřených akcí. V rámci 
jedné akce se přispívalo. Spíš udělat slevu na stočném, ale nepřispívat byl by to precedens do příštích let. 
P. Vondra - já nechci přispívat lidem, kteří si potom postaví, ale v rámci jedné akce. V rámci akce bychom 
přispěli na domovní čističky. 
Starosta - pokud chcete toto projednat na ZM, tak to připravíme do příštího ZM. 
P. Mědílek - klik bude stát čistička pro lidi?  
P. Prouza - pohybuje se kolem 30 000,- Kč až 50 000,- Kč. 
P. Mědílek - kdyby jsme odsouhlasili příspěvek 10 000,- Kč. 
P. Hanuš - předložit na příští ZM podklad, kolik budou stát domovní čistírny odpadních vod. 
P. Mědílek - měli jsme dostat zápisy z komise architektury. Mám poslední dva, ale staré zápisy nemám. 
Starosta - staré zápisy nebyly. Říkali jsme, že bude sjednána náprava. V komisích se jednalo, jestli komise 
sloučíme. Komise zůstávají, tak jak jsou. Zápisy z komise architektury už teď jsou psány. 
Pí Zajíčková -  na minulém ZM jsme řešili vodovodní přípojky, že se udělají nějaká pravidla. V Olešnici se 
vodovodní přípojky dělat nebudou. Pak byla diskuse, že se tam bude stavět a že se udělají nějaká pravidla. 
Když se mluví o té kanalizaci, tak se to může s vodou spojit na příště. 
Starosta - určit pravidla, co se týká příspěvku na čištění odpadních vod a rozvoj sítě do budoucna. 
P. Kábrt - přispět částku 5 000,- Kč na domovní čističky nevidím v tom zásadní problém. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

kontrolu plnění úkolů z jednání ZM. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

2.  Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
 
Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí 
Rozpočet: Příprava 2016 
1. Územní plán:  Připravena verze k veřejnému projednání. 
2. Kanalizace ul. Pazderna včetně komunikace, vodovod: Zhotovena projektová dokumentace k 
územnímu řízení, práce pozastaveny z důvodu přípravy rekonstrukce ulice Sokolská, s vybraným 
projektantem dojde ke koordinaci napojení inženýrských sítí. 
3. Chodník 9 křížů  (úsek obalovna): Zhotovena projektová dokumentace pro územní řízení. 
4. Rekonstrukce ul. Letná včetně přípravy napojení kanalizace Vyšehrad: Dne 24.  5. 2016 se uskutečnilo 
jednání  na místě uvažované stavby za přítomnosti zástupce dopravní policie a zástupců města, navrženo 
území  uvažované  rekonstrukce ulice, Ing. arch. Marek Wajsar zpracuje základní návrh dispozic ulice, 
který bude sloužit pro vypracování  zadání  pro výběr zhotovitele projektové dokumentace.  
5. Kanalizace  Lhota za potokem: Je zpracována základní  studie odkanalizování do katastrální mapy, dle 
studie bude jednáno s jednotlivými vlastníky pozemků o možnosti umístění hlavního kanalizačního řadu.  
6. Cyklochodník  Industrial - park: Je zpracována dokumentace pro územní řízení, řeší se majetkoprávní 
vztahy, podána žádost o územní rozhodnutí. 
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7. Veřejné prostranství mezi školami: Vybrán administrátor architektonické soutěže, 31.3.2016 veřejná 
debata o prostotu mezi školami, předložen  návrh členů výběrové komise architektonické soutěže, dne 20. 
4. 2016 schůzka se zastupiteli města o veřejné debatě, je zpracována zadávací dokumentace 
architektonické soutěže, předložena  k připomínkování.  
8. Opěrná zeď ul. Na Strži (včetně vody a kanalizace): Objednán geometrický plán pro výkup pozemku na 
stavbu opěrné zdi. Zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, provádění 
stavby a výběr dodavatele stavby. 
9. Opěrná zeď ul. Lánská: Vybráno technické řešení gabionové  opěrné stěny, vypracováno technické 
řešení s osazením do  katastrální  mapy, řeší se majetkoprávní vztahy. 
10. Rekonstrukce ul. Sokolská (ve spolupráci s  SÚS): Vypracovaná zadávací dokumentace pro výběr 
zhotovitele projektové dokumentace, 18. 4. 2016 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na zpracování 
projektové dokumentace, ukončeno výběrové řízení  na dodavatele projektové dokumentace, vybrán 
DOPRAVOPROJEKT  Ostrava a.s., SUS připravuje podklady k podpisu smlouvy o dílo. 
11. Rezerva -  dopravní terminál:  Majetkový odbor  jedná s majitelem  budovy bývalé vodárny a přilehlých 
pozemků SDŽC Hradec Králové o možnosti odkupu.  
12. Tenis - zázemí: Vypracována projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení, 
podána žádost o vydání stavebního povolení, připravuje se zadání pro výběr dodavatele stavby, zahájeno 
výběrové řízení na dodavatele stavby, výběrové řízení zrušeno, znovu vypsáno.  
13. Rezerva - Fotbal - zázemí: 17. 2. 2016 schůzka s Ing. arch. Šmelhauzem a Ing. arch. Wajserem se 
zástupci města,  fotbalu a volejbalu, 19. 4. 2016 schůzka se zástupci fotbalu a volejbalu za přítomnosti 
starosty a Ing. arch. Šmelhauze 31. 5. 2016 schůzka se zástupci fotbalu a volejbalu za přítomnosti starosty 
a Ing. arch. Šmelhauze, dokončuje se návrh dispozic zázemí pro fotbal a volejbal.     
14. Zateplení bytového domu č.p. 55 Horní Kostelec (okna fasáda): Dne 15. 2. 2016 proběhlo jednání s 
agenturou o  podmínkách získání dotace, RM dne 9. 3. 2016 zadala úkol majetkovému odboru na 
posouzení domu vzhledem k potřebám zateplení.  
15. Zateplení bytového domu č.p. 183 ul. Bratří Čapků (fasáda): Dne 15. 2. 2016 proběhlo jednání s 
agenturou o podmínkách získání dotace, RM dne 9. 3. 2016 zadala úkol majetkovému odboru na 
posouzení domu vzhledem k potřebám zateplení. 
16. Zateplení bytového domu č.p. 514 ul. Husova (fasáda): Dne 17. 2. 2016 proběhlo jednání s agenturou o 
podmínkách získání dotace, RM dne 9.3. 2016 zadala úkol majetkovému odboru na posouzení domu 
vzhledem k potřebám zateplení. 
17. MŠ Náchodská (spojovací chodba 1. NP): Zajišťuje majetkový odbor, zadána projektová dokumentace. 
18. Rekultivace skládky Bohdašín: Zhotovena projektová dokumentace pro územní řízení, jednáno s 
Pozemkovým úřadem o pronájmu pozemku v prostoru skládky, nelze dále pokračovat, doposud 
nedořešeny majetkoprávní vztahy. 
19. Parkoviště Vízmburk:  Zhotovena dokumentace pro územní řízení, uzavřena Veřejnoprávní smlouva, 
která nahrazuje územní rozhodnutí, připravují se podklady pro získání dotace, které musí být předloženy 
do 10. 5. 2016 poskytovateli dotace, podána žádost o poskytnutí dotace. 
 
Rozpočet : Realizace 2016 
1. Červený Kostelec Stolín - Mstětín, splašková kanalizace: Nedokončeny finální povrchy komunikací, 
bude provedeno po opravě dešťové kanalizace v termínu 30. 9. 2016, zahájeny práce na finálním povrchu 
komunikací v místech kde se nebude provádět oprava dešťové kanalizace. 
2. Kanalizační přípojky Stolín: Uzavírají  se Smlouvy o provedení stavby, uzavřeno cca 80% , dne 6.4. 
2016 se uskutečnila koordinační schůzka mezi dodavateli dešťové kanalizace a kanalizačních přípojek, 
zahájení prací na přípojkách 2. 5. 2016, práce na kanalizačních přípojkách jsou zahájeny.  
3. Kanalizační přípojky Mstětín: Uzavírají se Smlouvy o provedení stavby,  dle uzavřených smluv budou 
práce zahájeny dne 2. 5. 2016, práce zahájeny. 
4. Splašková kanalizace Bohdašín Náměrky: Vydáno stavební povolení, ukončeno výběrové řízení na 
dodavatele stavby, v 16. týdnu se uskuteční podpis smlouvy s vybraným dodavatelem, práce budou 
zahájeny v květnu, vybrán dodavatel stavby, Vodní zdroje Ekomonitor  spol. s.r.o. Chrudim, podepsána 
smlouva o dílo, zahájení prací 15. června s dokončením do konce července.  
5. Veřejný vodovod Olešnice od bytovek pod tratí k bramborárně: Vydáno stavební povolení, zahájeno 
výběrové řízení na dodavatele stavby, otevírání obálek s nabídkami dne 27. 4. 2016. Vybrán dodavatel 
stavby, ZaD stavby s.r.o. Trutnov,  zahájení stavebních prací koncem června. 
6. Rekonstrukce 4 mostů: Kompletní projektová dokumentace, zahájeno stavební řízení, zahájeno 
výběrové řízení na dodavatele stavby, dokončuje se výběrové řízení na dodavatele stavby, podán návrh 
uchazeče  směřující proti vyloučení  z výběrového řízení na ÚOHS Brno, rozhodnutím  ÚOHS ze dne 1. 6. 
2016 byl návrh zamítnut, jednáno o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem , FIRESTA - Fišer 
Brno. 
7. Vodovodní přípojky: Provádí  Voda Č. Kostele s.r.o., město platí navrtáváku a hlavní ventil. 
8. Hřiště Horní  Kostelec: Provádí majetkový odbor, dne 11. 4. 2016 zahájeny stavební práce., stavební 
práce před dokončením. 
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9. Kontejnery volejbal: 17. 2. schůzka s Ing. arch. Šmelhauzem, Ing.arch. Wajsarem a zástupců oddílu 
volejbalu, dne 19. 4. 2016  proběhlo u starosty města jednání o dalším postupu přípravy stavby, dále 
jednáno na společných schůzkách s fotbalem. 
10. Přeložka vodovodu - Horní Kostelec u č.p. 234: Vydáno stavební povolení, vybrán dodavatel stavby,  
práce provedeny mimo asfaltových povrchů, připravuje se žádost o kolaudaci, práce dokončeny, dne 7. 6. 
2016 se konala kolaudace stavby. 
11. Hasičské auto - T 815: posunutí projektu o jeden rok, smluvně zajištěno 
12. Rezerva - Hasičské auto - nová cisterna: byla podána žádost o dotaci ve 14 týdnu měsíce dubna 
13. Studna Špinka: Zajišťuje majetkový odbor. Dokončeno 
14. Měřiče rychlosti 4 ks: v měsíci červen bude provedena instalace. 
15. Regulátor venkovního osvětlení (ul. Českoskalická): hotovo 
16. Veřejné osvětlení ul. Severní a rozšíření VO v Horním Kostelci: objednán projekt 
17. Obnova dětských hřišť: probíhá jednání o nabídkách WorkOut hřišť 
18. Kamerový bod u Konzumu: připravuje se možnost rozšíření v návaznosti na přidělenou dotaci v roce 
2012 
19. SW - programové vybavení: K 1.6.2016 byl proveden redesign úředního webu dle schváleného vzhledu. 
Za tyto práce bylo fakturováno 44 044,- 
             Kč. Volnočasový web bude zprovozněn v září letošního roku. 
 
Připomínky: 
Pí Franková - v jaké fázi je příprava projektu zahrady MK. 
Starosta - byla vypracovaná studie, ze které vyplynulo, že při realizaci by se náklady pohybovaly kolem  
2 000 000,- Kč. Vrátili jsme studii k přepracování do celkové částky realizace 1 000 000,- Kč. 
P. Mědílek - chodník ul. 5 května pod radnicí je nevyhovující, kdysi se jednalo s SÚS, že se posune 
komunikace nebo se předělá chodník, který vede na parkoviště před elektru a chodník pod radnicí se zruší. 
Počítá se s opravou chodníku pod radnicí? 
Starosta - městský architekt má úkol vypracovat řešení právě před elektrou včetně posunutí přechodu pro 
chodce s tím, že jsme to předjednali s dopravním inspektorátem. 
P. Vondra - proběhne veřejné projednání územního plánu? 
Starosta - z časových důvodů veřejné projednání územního plánu mělo být projednáno o letních 
prázdninách. RM se rozhodla posunout veřejné projednání na začátek září, aby měli všichni možnost se 
zúčastnit. 
P. Hanuš - kdy bude hotový projekt ul. Sokolská a kdy bude termín realizace? 
P. Prouza - podle toho, kdy začne SÚS. 
P. Hanuš - bude to rekonstrukce a nebo nová akce? 
P. Prouza - investiční akce. 
P. Hanuš - kdy se počítá s realizací? 
P. Prouza - nevíme. 
P. Hanuš - projekt bude do konce roku? 
P. Prouza - počítáme leden, únor 2017. 
P. Hanuš - to znamená, že příští rok by se mohlo požádat o stavební povolení. 
P. Prouza - ano. 
P. Mědílek - kuželkáři dostali výpověď z pronájmu? 
Starosta - kuželkáři přišli s tím, že do konce listopadu musí opustit prostor z důvodu, že majitelka chystá 
rekonstrukci. Proběhlo jednání s majitelkou, o tom po jakou dobu by mohli ještě v prostorách setrvat. Je to 
k posouzení, jestli umístit kuželnu do nějakého stávajícího objektu s novým zařízením. Další varianta je, že 
kuželkáři budou hrát v Náchodě, ale tím pádem skončí neregistrovaní kuželkáři. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

informaci o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 

 

 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

 

3.  Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
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Vedoucí odboru rozvoje města předložil ZM k projednání soutěžní podmínky včetně příloh č. 1 a 2 týkající 
se architektonické soutěže o návrh "Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci", jejíž soutěžní 
podmínky zpracoval Michal Kudrnáč z Centra rozvoje Česká Skalice, Křenkova 477, 551 03 Česká Skalice 
(IČ: 266 40 767).  Soutěžní podmínky jsou v této podobě projednány s porotou a v současné době se čeká 
na jejich schválení Českou komorou architektů.  Soutěžní podmínky vč. přílohy č. 1 a 2 jsou přílohou 
zápisu. 
 
Připomínky: 
P. Kudrnáč - informoval o soutěžních podmínkách. 
P. Regner - nezávaznou přílohou měl být závěr debaty s lidmi. 
P. Kudrnáč - debata je přílohou. 
P. Romža - je možné někde zjistit, co se požaduje po architektech, co bude mezi školami? 
Starosta - zadání zveřejníme na webu města. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

soutěžní podmínky včetně příloh č. 1 a 2 týkající se architektonické soutěže o návrh "Veřejné 
prostranství mezi školami v Červeném Kostelci", jejíž soutěžní podmínky zpracoval Michal Kudrnáč z 
Centra rozvoje Česká skalice, Křenkova 477, 551 03 Česká Skalice (IČ: 266 40 767). 

 

přijato, pro:17 proti:0 zdržel:3 

 

4.  Bezpečné přechody v Červeném Kostelci 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
 
Vedoucí odboru rozvoje města předložil ZM k projednání návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. 15/16/VB/MS od Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, zastoupené Ing. Markem Novotným, ředitelem správy Hradec 
Králové se sídlem Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové (IČ: 659 93 390). Smlouvu si vyžádal 
dodatečně Státní fond dopravní infrastruktury v rámci realizované akce „Bezpečné přechody v Červeném 
Kostelci" v roce 2010 a to na umístění výložníků veřejného osvětlení, které nasvětlují přechod č. 7 - Na 
Bedně na p.č. 1123/3 v k.ú. Červený Kostelec a přechody č. 4 - U Jána na p.č. 828/1 v k.ú. Lhota za Č. 
Kostelcem a č. 8 - U Elitexu na p.č. 832/3 v k.ú. Lhota za Č. Kostelcem. Všechny tři pozemky jsou ve 
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 
15/16/VB/MS je přílohou zápisu. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 15/16/VB/MS mezi Městem Červený 
Kostelec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, zastoupené Ing. Markem Novotným, ředitelem správy Hradec Králové 
se sídlem Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové (IČ: 659 93 390) na umístění výložníků veřejného 
osvětlení, které nasvětlují přechod č.7 - Na Bedně na p.č. 1123/3 v k.ú. Červený Kostelec a přechody 
č. 4 - U Jána na p.č. 828/1 v k.ú. Lhota za Č. Kostelcem a č. 8 - U Elitexu na p.č. 832/3 v k.ú. Lhota za 
Č. Kostelcem v rámci realizované akce v roce 2010 "Bezpečné přechody v Červeném Kostelci".  

 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č. 15/16/VB/MS s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, zastoupené Ing. Markem Novotným, ředitelem správy 
Hradec Králové se sídlem Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové (IČ: 659 93 390) na umístění 
výložníků veřejného osvětlení, které nasvětlují přechod č.7 - Na Bedně na p.č. 1123/3 v k.ú. Červený 
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Kostelec a přechody č. 4 - U Jána na p.č. 828/1 v k.ú. Lhota za Č. Kostelcem a č. 8 - U Elitexu na p.č. 
832/3 v k.ú. Lhota za Č. Kostelcem v rámci realizované akce v roce 2010 "Bezpečné přechody v 
Červeném Kostelci".  

 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 

 

5.  Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
 
Vedoucí odboru rozvoje města seznámil ZM s průběhem přípravy projektu "Doprůzkum staré ekologické 
zátěže na území města Červený Kostelec" dle usnesení RM č. R-2016/09/10 z 18.4.2016 na realizaci 
průzkumných prací a analýzy rizik navazující na dokončené geologické průzkumné práce a zpracovanou 
závěrečnou zprávu "Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec". 
V současné době se připravují ve spolupráci se společností ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, 
o.p.s., Tovární ulice 1112, 537 01 Chrudim VI (IČ: 287 71 648) podklady k podání žádosti o dotaci, které 
budou předloženy do 30.6.2016 v rámci 36. výzvy do Operačního programu životní prostředí (Prioritní osa 
3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, podoblast 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit 
staré ekologické zátěže. Je též zpracován projekt, který je předložen před podáním žádosti o dotaci na 
Ministerstvu životního prostředí ke schválení. Doprůzkumné práce jsou projektovány v nejvíce rizikových 
areálech společností Semet s.r.o. (dříve Kovopodnik v ul.Rybničná), MW, spol. s r.o. (dříve Tiba 18 v ul.17. 
listopadu), Textonnia (dříve Tepna v ul. Jiráskova), Industrial Park CK s.r.o. (dříve Kovotex a Elitex ve 
Lhotě za Č.K.), Izomat s.r.o. (dříve Elitex, Tupron ve Stolíně), Galček, spol. s r.o. (dříve Komunální služby 
ve Lhotě za Č.K.). Doprůzkum těchto oblastí obsahuje zpracování prováděcí dokumentace, vrtné práce, 
vzorkařské a terénní práce, laboratorní analýzy, ověření použitelnosti inovativních sanačních metod v 
areálu Kovopodnik/Semet, aktualizace matematického modelu a zpracování závěrečné zprávy 
doprůzkumu. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na cca 7 mil. Kč. V případě získání dotace, která může 
být max. ve výši 85% způsobilých výdajů, bude tato akce doporučena k zařazení do rozpočtu města na rok 
2017. Situace dotčených území je přílohou zápisu. 
 
Připomínky: 
P. Kábrt - budou se firmy  finančně podílet? 
Starosta - firmy se nebudou finančně podílet. Podle vodního zákona, pokud firma nezpůsobila zátěž, tak 
není nijak vázaná. 
P. Hanuš - je nějaký odhad realizace sanačních prací? 
Starosta - odhad časový není. Areál firmy Semet je prázdný, nabízí se provést tam sanační práce. Zátěž 
tam je zjištěna největší. Pokud v příštím roce tento průzkum udělají, tak se o tom budeme bavit dál. 
Pí Franková - peníze jsou jen na tento průzkum? 
Starosta - ano, finance jsou jen na průzkum. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

podání žádosti o dotaci na realizaci průzkumných prací a analýzy rizik navazující na dokončené 
geologické průzkumné práce a zpracovanou závěrečnou zprávu "Analýza rizik vlivu staré ekologické 
zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec" a to na projekt "Doprůzkum staré ekologické zátěže 
na území města Červený Kostelec" do 30.6.2016 v rámci 36. výzvy do Operačního programu životní 
prostředí (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, podoblast 3.4 - 
Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže. 

 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

6.  Hospodaření města za leden až květen 2016 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
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Vedoucí finančního odboru předložila ZM k projednání přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů za leden až 
květen 2016. Příjmy jsou plněny v souladu se schváleným rozpočtem. Čerpání výdajů je zatím nižší, činí 
27,61 %. Důvodem je pozvolný náběh investičních výdajů, které jsou čerpány na 9,62 %. 
 
Připomínky: 
P. Hanuš - prosí o zasílání hospodaření města každý měsíc emailem. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

hospodaření města za leden až květen 2016. 

 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

7.  Přijetí daru od partnerského města Küsnacht 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání přijetí daru pro Město Červený Kostelec ve výši 10 000 ,- eur od 
partnerského města Küsnacht. 
 
Připomínky: 
P. Mědílek - žádá podat informaci na, co se peníze použily. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

přijetí daru pro Město Červený Kostelec ve výši 10 000,- eur od partnerského města Küsnacht. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

8.  Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na úhradu příspěvku spojeného s přijetím žadatele do 
DPS v Rychnově n/Kn. 

Předkladatel: Vedoucí sociálního odboru 
 
Vedoucí sociálního odboru předložil ZM k projednání návrh Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na 
úhradu příspěvku spojeného s přijetím žadatele do DPS v Rychnově nad Kněžnou. Paní ****** ********* 
požádala o přijetí do domu s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou. Pro žadatele mimo 
Rychnov nad Kněžnou je sociálním odborem Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou mimo jiné 
požadováno uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku (daru) mezi Městem Červený Kostelec a společností 
Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. Paní ********* nabídla, že požadovanou částku ve výši 
24 000,- Kč poskytne Městu Červený Kostelec, které ji následně, po přidělení bytu paní *********, odešle 
společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou. Pokud nabídka bytu v DPS nebude uskutečněna 
do 31.12.2018, bude výše zmíněná částka vrácena paní *********. Na základě této nabídky byla 
vypracována Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na úhradu příspěvku spojeného s přijetím 
žadatele do DPS v Rychnově n/Kn. Po podpisu této smlouvy bude na účet města složena paní ********** 
částka 24 000,-Kč. 
Pravidla pro přidělování bytů v DPS společností Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou jsou k 
nahlédnutí na: http://www.pecovatelkyrk.cz/stranky/dps-pravidla.pdf. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

1.  uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu příspěvku spojeného s přijetím 
žadatele do DPS v Rychnově nad Kněžnou s paní ******* **********, **** *********** ****, ******* 
********* 
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přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

2.  poskytnutí daru společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. za podmínky 
přijetí paní ****** ********* do DPS v Rychnově nad Kněžnou nejpozději do 31.12.2018. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

3.  přijetí daru od pí ****** ********* ve výši 24 000,- Kč. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

9.  Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zastupitelů města 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání návrh smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů města s 
pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. Smlouva je 
přílohou zápisu. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů města s pojišťovnou Kooperativa, a.s., 
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 

přijato, pro:17 proti:0 zdržel:4 

 

10.  Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. st. 289/1,  parc. č. st. 289/2, parc. č. 1020/3 v k.ú. 
Horní Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. st. 289/1, parc. č. 
st. 289/2 a parc. č. 1020/3, které jsou ve vlastnictví ******* *****, ********* ***, *** ** ******* ******** (strana 
zavázaná) v k.ú. Horní Kostelec - přeložka hlavního vodovodního řadu v rozsahu geometrického plánu č. 
416-82/2016 ze dne 19.4.2016 vyhotoveného Geodézií Trutnov s.r.o., Horská 634, Trutnov. Věcné 
břemeno se zřizuje ve prospěch Města Červený Kostelec (strana oprávněná) bezúplatně. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. st. 289/1, parc. č. st. 289/2 a parc. č. 1020/3 ve 
vlastnictví ******* *****, ********* ***, *** ** ******* ******** (strana zavázaná) v k.ú. Horní Kostelec - 
přeložka hlavního vodovodního řadu v rozsahu geometrického plánu č. 416-82/2016 ze dne 19.4.2016 
vyhotoveného Geodézií Trutnov s.r.o., Horská 634, Trutnov. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch 
Města Červený Kostelec (strana oprávněná) bezúplatně. 

 

 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

11.  Prodej pozemku st.p.č. 49 v k.ú. Stolín 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej pozemku z majetku města -  st.p.č. 49 (způsob využití 
zbořeniště) o výměře 113 m

2
 v k.ú. Stolín pro pana *** ****** *****, ***** *** ***, *** ** *** *** ******* * **** **** 

******* *****, * ********* ***, *** ** ***** * za cenu v čase a místě obvyklou 300,- Kč/m
2
.  Na pozemku st.p.č. 

49 jsou náletové dřeviny a je zcela obklopen pozemkem p.č. 50, jejíž jsou žadatelé spolumajitelé. Jejich 
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záměrem je nabýt celý pozemek p.č. 50 a následovně scelit s pozemkem st.p.č. 49. Pozemek je dle 
územního plánu v zastavěném území. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce MěÚ od 
20.5.2016 do 5.6.2016. 
Komise výstavby a rozvoje města: Doporučuje prodej pozemku. 
Komise majetková: Doporučuje prodej pozemku za cenu 300,- Kč/m

2
. 

RM: Doporučuje prodej pozemku za cenu 250,- Kč/m
2
. 

 
Připomínky: 
P. Vondra - snižujeme cenu, kterou navrhla majetková komise. RM by měla zdůvodnit, proč snížila cenu za 
prodej pozemku. 
Místostarosta - bavili jsme i na základě toho, jakým způsobem se navrhoval prodej pozemku v Mstětíně, 
kde bylo 400,- Kč a ten pozemek byl v daleko lepším stavu a přístupnější. Na pozemek není přístup z 
veřejného pozemku. 
P. Spůra - majetková komise nezasedá, věci se řeší po emailu. Nevíme, jak kdo hlasoval. Mě se to nelíbí. 
Místostarosta - ano, řešili jsme to po emailu, protože se jednalo o jeden pozemek, tak jsme nechtěli 
svolávat komisi z důvodu vyjádření komise k jedinému pozemku. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

prodej pozemku st.p.č. 49 (způsob využití zbořeniště) o výměře 113 m² v k.ú. Stolín pro pana *** ****** 
*****, ***** *** ***, *** ** *** *** ******* * **** **** ******* *****, * ********* ***, *** ** ***** * za cenu 250,- 
Kč/m². 

 

přijato, pro:13 proti:0 zdržel:7 

 

12.  Dodatek č. 7 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ÚPA 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání Dodatek č. 7 ke smlouvě o vytvoření DSO ÚPA ze dne 8. 7. 2002. 
Dne 21. 12. 2015 došlo ke změně statusu obce Žernov na městys Žernov. Z tohoto důvodu je potřeba 
uzavřít dodatek ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 8. července 2002, kde je 
zapracována výše zmíněná změna. Tato změna nastala na základě žádosti starosty obce Žernov o 
navrácení historického statusu. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

uzavření dodatku č. 7  ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 8. července 2002. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

13.  Deklarace partnerství k mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání Deklaraci partnerství k mikroprojektu realizovaného z Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Smlouva 
je přílohou. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

uzavření Deklarace partnerství k mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. 
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přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

14.  Směrnice č. 16 -  Kontrolní řád města 

Předkladatel: tajemník 
 
Tajemník a právnička předložili ZM k projednání úpravu Směrnice č. 16 - Kontrolní řád města. Směrnice č. 
16 je přílohou zápisu. 
 
Připomínky:  
P. Hanuš - pokud dojde ke změně vyhlášky nebo směrnice žádám poslat s výrazně vyznačenými změnami. 
Starosta - vyzval kontrolní výbor, aby vypracoval plán. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

Směrnici č. 16 - Kontrolní řád města. 

 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

15.  Rozpočtové opatření č.27/2016 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM k projednání rozpočtové opatření č. 27 
výdaje           + 3.500.000  Kč 
financování  + 3.500.000  Kč 
  
v) dofinancování investiční akce zázemí tenisových kurtů, jejíž realizace byla přesunuta z roku 2017 do 
roku 2016 v důsledku možnosti žádat v tomto roce o dotaci. Rozpočtovým opatřením č.1/2016 bylo 
zapojeno do rozpočtu 3,5 mil Kč z převedeného zůstatku účtů z roku 2015 nezapojeného do schváleného 
rozpočtu na rok 2016. Žádost o dotaci  nebyla úspěšná. Pokud má být akce letos realizována, je nutno 
doplnit financování této akce z rozpočtu města. Aby byly zajištěny finanční prostředky na akci v celkové 
výši 7.522.000 Kč (včetně DPH), je nutno převést část úspory výdajů na projekty (str. 6,  tabulka projekty, 
řádek 10 "Rekonstrukce ul. Sokolská úspora po výběru dodavatele 699.734 Kč ) - a to ve výši 522 tis. Kč 
do upraveného rozpočtu investičních výdajů na zázemí tenisových kurtů a  
f) zbývajících 3,5 mil. Kč dokrýt z převedeného zůstatku účtů z roku 2015 dosud nezapojeného do rozpočtu 
roku 2016. 
 
Připomínky: 
P. Spůra - jaký dodavatel byl vybrán a kdy se začne stavět? 
P. Prouza - výběr proběhl, 29.6.2016 bude dodavatel schválen na RM, začátkem července by se mělo 
začít stavět. 
P. Spůra - dozorovat to budete vy? 
P. Prouza - ano. 
P. Spůra - jak dopadlo hřiště v Horním Kostelci, tam jste to také dozorovali a jak to dopadlo.  
Pí  Petrů - hřiště v Horním Kostelci jsem dozorovala já. Dvakrát jsem požádala stavební dozor firmy 
Linhart, aby práce zastavil, ale oni neposlechli. Vzala jsme k jednání p. starostu, firma neposlechla, práce 
nezastavila. Firma to dokončila a chtěla předávat i když jsme jim řekli, že hustota není správná. Je to 
zapsané v deníku, hřiště v Horním Kostelci jsme nepřevzali. Firma bude vyměňovat trávník. 
P. Mědílek - proč jsme nedostali dotaci? Byl to takový malý medvěd. Vím, že několik měst, kde jsem se 
informoval dotaci dostali. Dotaci dostali na základě osobních intervencí. 
Starosta - my jsme žádnou intervenci směrem k ČSSD nepoužili. Samozřejmě si o systému můžeme, 
každý myslet něco jiného. Pokud je takový převis žádostí, je vidět, že města o tyto věci chtějí žádat. 
P. Mědílek - pak to dostanou města, která zatlačí. 
Starosta - pak to vytváří korupční prostředí. 
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Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 27/2016. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

 

16.  Oprava komunikací Stolín 

Předkladatel: Vedoucí odboru místního hospodářství 
 
Vedoucí místního hospodářství předložil ZM k projednání návrh na použití uspořených finančních 
prostředků z akce "Oprava dešťové kanalizace Stolín včetně živičných povrchů" na rozšíření oprav 
živičných povrchů ve Stolíně na komunikacích parc. č. 445/1, 153/6, 446 a 1124 v celkovém rozsahu 2186 
m

2
. 

 
Připomínky: 
P. Vondra - která firma to bude provádět? To, co tam teď doasfaltovali, tak to je neštěstí, co tam 
předvádějí. 
Starosta - pokud toto schválíme budeme s firmami dále jednat. Navrhovali jsme jistá řešení, vyvoláme nové 
jednání proto, aby se našel společný dodavatel na povrchy pro všechny tyto akce. 
Pí Franková - kdy to bude hotovo. 
Starosta - doasfaltování do konce srpna a podmínky dotace na splaškovou kanalizaci musí být splněny v 
září. 
P. Spůra - komunikace obrousíte a položíte v celé šířce? 
P. Košut - ano, v celé šířce. 
P. Spůra - položíte tam jen asfalt nebo něco dáte pod to. 
P. Košut - pod asfalt dáme 6 cm živice na víc jsme neušetřili, aby jsme tam udělali kufr. 
P. Kábrt - komunikace v Olešnici je tam 3 roky a kraje se propadají. 
Starosta - můžeme zvážit jestli podloží nějakým způsobem nevylepšit. 
P. Mědílek - je problém u úzkých cest, když nám tam vjedou zemědělci se širokými vozy, tak se kraje 
rozlámou.  
P. Hanuš - nemůžeme chtít komunikaci, která nemá kufr udělat z ní dálnici. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

použití uspořených finančních prostředků z akce „Oprava dešťové kanalizace Stolín včetně živičných 
povrchů“ na rozšíření oprav živičných povrchů ve Stolíně na komunikacích parc. č. 445/1, 153/6, 446 
a 1124 v celkovém rozsahu 2186 m

2
. 

 

přijato, pro:17 proti:0 zdržel:2 

 

17.  Diskuse 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
P. Hanuš - v současné době je na hřbitově 179 volných hrobů. Někdo bude muset hroby udržovat, až se 
bude příště řešit cena, tak se toto ošetření započítá lidem do nájmu, což je špatně. Měla by se tato věc 
řešit. 
Starosta - informoval o novém vzhledu webových stránek a o připravovaném volnočasovém webu, který 
bude spuštěn v září.  
Připravuje se studie pro fotbal a volejbal.  
Seznámil s přípravou Workout hřiště, cena se pohybuje okolo 160 000,- Kč. Záleží jaký se použije materiál. 
P. Spůra - p. Hanuš říkal, že jsme měli k dobru 20 000 000,- Kč a teď už máme jen 5 000 000,- Kč? Jak 
tomu mám rozumět? 
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P. Hanuš - jsou to finanční prostředky, které nebyly rozděleny, když se sestavoval rozpočet města. To je co 
se v minulosti ušetřilo. 
P. Spůra - jak to bude ve fotbale. Já panu Benešovi nevěřím. Jestli někdo zpětně kontroluje, jak jsou 
peníze utraceny? Chtěl bych vidět faktury z fotbalu. 
Starosta - majetkový odbor kontroluje použití prostředků.  
Pí Petrů - než se proplatí faktura proběhne kontrola. Jdu tam osobně. Pokud je něco špatně musí to 
předělat. Faktura je proplacena, až po opravě. 
P. Spůra - fotbal má majetek města, má výpůjčku, má trávníkářku. Kontrolujete práci. Nelíbí se mi, co se 
tam teď děje. 
Pí Petrů - stavební práce, které jsem navrhla kontroluji. 
Starosta - TJ Červený Kostelec má dotaci. Je tam dán účel na co se finanční prostředky použijí. První 
kontrola dokladu je, jestli se shoduje s účelem, na který dotace byla poskytnuta. 
Pí Šolcová - kde bude umístěno Workout hřiště a kdo bude spravovat volnočasový web? 
Starosta - místa na Workout hřiště jsou dvě. Jedno na sokolském hřišti a druhé u "Daliborky".  
P. Romža - proč tato věc nebyla ve sportovní komisi, kde komise mohla navrhnout místo. Další varianta by 
mohl být Svojsíkův park. 
Starosta - ta varianta tam, také padla. Samozřejmě do komise to půjde, teď jsme v úrovni poptání. 
Místostarosta - Svojsíkův park byla varianta, ale víme, že ho chceme předělávat. Co se týče lokality 
"Daliborka" to si určili sportovci, kteří to chtějí využívat. 
P. Mědílek - na kolik to přijde? 
Starosta - okolo 200 000,- Kč. 
Pí Franková - vadí mi, že my tady všichni sedíme a z radních tu zbyl jen jeden. 
Starosta - pí Kollertová je nemocná přišla jsem s horačkami, pan Nosek je omluven. 
Starosta - kuželkáři mají výpověď z kuželny do konce listopadu. Kuželkáři mají možnost jezdit do Náchoda, 
ale z toho vyplývá, že by ten sport uvadl. Jedna možnost je namontování drah, kde by to vycházelo na  
2 000 000,- Kč. Druhá možnost je nová budova. Pokud budete mít nějaký nápad, tak ho uvítáme. Hledat 
budovu, do které by se to dalo umístit, tam trochu narážíme na délku 32 m. 
Pí Zajíčková - jestli platí vyhláška o používání zábavné pirotechniky. 
P. Škoda - vyhláška byla zrušena v souvislosti s Báňským zákonem. Jediné omezení, které je, že to nesmí 
být u nemocnic, škol, kostelů atd. Samozřejmě po 22 hod. to lze řešit jako rušení nočního klidu. 
P. Kábrt - v Olešnici na  bývalé skládce měly být umístěny kontejnery. 
P. Košut - měl by se tam doplnit obrus, který máme navezený z Vysokova a pak se přemístí kontejnery. 
Starosta - dlužím odpověď na volnočasový web. Spravovat volnočasový web budou informatici a na starost 
ho bude mít T. Kábrt. Obsahem bude kultura, sport, MKS tam bude mít svojí sekci, turistická část, spolky 
atd. 
P. Regner - z jakých peněz je hrazen plážový volejbal? 
Starosta - plážový volejbal zakoupilo Město Č. Kostelec a byl hrazen z úspory hřiště v Horním Kostelci. 
P. Romža - jak to vypadá s florbalem v hale. 
Starosta - návštěva Chlumce ještě neproběhla. Kapacita haly je plná. Návštěva Chlumce je můj rest. 
P. Regner - v investičních akcích se neobjevila plánovaná oprava Koubovky (parkování). Bylo by dobré, 
aby měli zastupitelé možnost dostat se k materiálům. 
Starosta - materiály jsou v úrovni studie. Chceme to projednat s těmi, kdo tam bydlí. V investičních akcích 
to není, materiály vám můžeme poslat. Pokud budeme vědět, že je to realizovatelné, tak se to zařadí do 
investičních akcí. 
Místostarosta - je to zatím hrubý nástřel.  Chceme dát ucelenou informaci. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů ZM a občanů. 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 
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Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin. 

 
 
 

Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 

Richard Bergmann, místostarosta 
 

 
 
 

 

zastupitelka Kmochová 
 

zastupitelka Řezníčková Kukulová 
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