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ZÁPIS  

z 5. Zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec 

 konané dne 22. 9. 2016 v 16:00 hod.  

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

 
Přítomni: Richard Bergmann, Bc. Marcela Franková, Ing. Jiří Hanuš, Ing. Milan Hrstka, Ing. Pavel Kábrt, 

Ing. Roman Kejzlar, Jana Kmochová, Marcela Kollertová, Lukáš Laštovička, DiS., Petr Mědílek, 
PharmDr. Zuzana Minaříková, Petr Nejman, Mgr. Štěpán Nosek, Ing. Rostislav Petrák, Jiří 
Regner, Hana Řezníčková Kukulová, DiS., Tomáš Rýdl, Zdeněk Spůra, Jiří Vít, Josef Vondra, 
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Jiří Zachovský, Ing. Eva Zajíčková  

Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta, Richard Bergmann, místostarosta  

Omluveni: Michaela Cinková, Vlastimil Klepáček  

Ověřovatelé: Marcela Kollertová, radní, PharmDr. Zuzana Minaříková, zastupitelka 

 20-18,0,2,S  

Zapsal:  Kateřina Macková, Vedení města a radnice  

 
Text zahájení: 

Prezenční listiny předloženy 

 

Návrhová komise: 

Franková Marcela, Regner Jiří, Ing. Zajíčková Eva 

20-16,0,4,S 

 

Doplnění programu: 

Rekonstrukce ul. Sokolská 

20-20,0,0,S 

 

Hlasování o programu: 

19-19,0,0,S 

 

Na zasedání je přítomno 22 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. Zařazení výstavby nové tělocvičny při ZŠ V. Hejny v Č. Kostelci do příprav dokumentace 
investičních akcí pro rok 2016 

4. Hospodaření města za leden až srpen 2016 

5. Rozpočtové opatření č. 41/2016 
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Bod Věc 

6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č. Kostelec 

7. ZUŠ- svěření majetku do výpůjčky -  nemovitost čp. 532 v Nerudově ulici 

8. Prodej pozemku st.p.č. 96/3 a část p.č. 164/3 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 

9. Prodej části pozemku p.č. 1197 v k.ú. Červený Kostelec 

10. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1085/1 v k.ú. Horní Kostelec 

11. Koupě části pozemku p.č. 155/8 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce 

12. Vydržení pozemku p.č. 1106/7 v k.ú. Horní Kostelec 

13. Vydržení pozemků p.č. 1106/6, p.č. 1106/5 a část p.č. 1106/1 v k.ú. Horní Kostelec 

14. Žádost o úhradu kupní ceny na splátky části pozemku p.č. 37/1 

15. Dotační program města Červený Kostele pro rok 2017 

16. Návrh Plánu odpadového hospodářství města Červený Kostelec 

17. Rekonstrukce ul. Sokolská 

18. Diskuse 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1.  Kontrola plnění úkolů z jednání ZM 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
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). 
Z rodinných důvodů žádá pí Sirůčková o další jednání v r. 2017. 
 
P. Hanuš prosí zaslat zastupitelům města zadání projektové dokumentace sportoviště fotbalu, které bude 
pro projektanta - zatím se připravuje. Studie zaslána 15.9.2016. 
 
P. Spůra požádal, aby na příštím ZM byl projednán další rozvoj kempu Brodský. RM se zabývala 
požadavkem p. Spůry. Posláno komisím k projednání. Projednáno v komisích se záměrem odkoupení 
pozemků od rodiny Sirůčkových. 
 
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 bude konat 14.6.2016 na místě. Provedena kamerová zkouška 
a zaslána na MěÚ Náchod, odbor ŽP s výsledkem, že nebyl zjištěn zdroj znečištění. 
 
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. Kontrola probíhá, zprávu vyhotoví auditorka po návratu z dovolené (vrací se 4.9.). Zpráva 
vyhotovena. 
 
FV doporučuje provést opravu evidence DHM tak, aby každý DHM měl své inventární číslo. RM uložila (R-
2016/11/31 ze dne 18.5.2016) majetkovému odboru provést opravu evidence DHM do 30.6.2016. 
Oprava evidence DHM v kempu Brodský byla provedena k 1.6.2016. 
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P. Hanuš - předložit na příštím ZM podklad, kolik budou stát domovní čistírny odpadních vod na Mstětíně 
(R-2016/14/26 ze dne 29.6.2016). 
Majitelé funkčních septiků SM 3 musí pro dočištění přidat zemní filtr za cca 17 000,- Kč. Cena nové ČOV 
se podle výrobce pohybuje mezi 35 000,- až 50 000,- Kč. Pro čištění odpadních vod je také možné postavit 
plastový septik za cca 17 000,- Kč k němu přidat zemní filtr za cca 17 000,- Kč. 
 
Starosta - (R- 2016/14/26 ze dne 29.6.2016) zadání soutěžních podmínek "Veřejné prostranství mezi 
školami" zveřejnit na webu města. Soutěžní podmínky zveřejněny na webu města dne 18.7.2016. 
 
P. Mědílek - podat informaci, na co se použil finanční dar od partnerského města Küsnacht. Finanční dar 
použit v ZUŠ Č. Kostelec na učebnu bicích nástrojů. 
 
Starosta - Kontrolní řád města - vyzval kontrolní výbor, aby vypracoval plán. 
 
Připomínky: 
P. Mědílek - bude pro zastupitelé v malém sále Divadla J. K. Tyla veřejný internet? Bylo slíbeno, že bude 
veřejný internet. 
P. Kordina- veřejný internet je k dispozici. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

kontrolu plnění úkolů z jednání ZM. 

 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

 

2.  Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
 
Vedoucí odboru rozvoje města předložil RM informace o průběhu  příprav a realizací investičních akcí. 
Rozpočet: Příprava 2016 
1. Územní plán:  Připravena verze k veřejnému projednání. Dne 7. 9. 2016 od 16,00 hod. v kině Luník 
proběhlo veřejné projednání územního  plánu.   
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. Projektantovi ulice Sokolská, předány poklady 
pro koordinaci napojení inženýrských sítí s ulicí Pazderna.  
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. Zpracován 
Investiční záměr, Ing. Tomek připravuje zadání pro výběr projektanta.  
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. 
Dle požadavku provozovatele kanalizace  byla prověřena možnost odkanalizování území  se zaústěním  do 
připravených odboček v ulici Bratří Čapků. Nelze provést, spádově nevyhovuje.  Pokračuje se ve variantě 
za potokem, kde jsou  převážně  soukromé pozemky těžko přístupné pro stavební techniku a pro případné 
provozování stavby kanalizace.  
6. Cyklochodník  Industrial - park: Je zpracována dokumentace pro územní řízení, řeší se majetkoprávní 
vztahy, podána žádost o územní rozhodnutí. Je vydáno územní rozhodnutí, 13. 9. 2016 nabylo právních 
účinků. Dále se bude pokračovat ve zpracování prováděcí dokumentace.  
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. Vypsáno výběrové řízení s termínem odevzdání 
prací do 13. 9. 2016. Definitivní rozhodnutí o prvních třech místech by mělo padnout  12. 10. 2016.  
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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 zhotovitele projektové dokumentace, vybrán 
DOPRAVOPROJEKT  Ostrava a.s., SUS připravuje podklady k podpisu smlouvy o dílo. Uzavřena smlouva 
o dílo, hlavní projektant akce je Ing. Martin Staněk. Uskutečnila se dvě jednání za účasti investorů a 
projektantů. Je navrženo základní řešení rekonstrukce ulice, byly vzneseny připomínky, které projektant 
zapracuje a projedná s nadřízenými orgány. V celé ulici dle požadavku SÚS bude navržena nová dešťová 
kanalizace, doposud nedořešeno její zaústění do vodoteče, město požaduje prověřit možnost zaústit do 
dešťové kanalizace zatrubený potok Krčmařík.   
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. Vybrán dodavatel stavby, 
Průmstav Náchod s.r.o., stavba zahájena, doposud jsou zhotoveny základy, přípojka NN, provádí se 
obvodové zdivo a další přípojky.   
13. Rezerva - Fotbal - zázemí: 17. 2. 2016 schůzka s Ing. arch. Šmelhausem a Ing. arch. Wajsarem se 
zástupci města, fotbalu a volejbalu, 19. 4. 2016 schůzka se zástupci fotbalu a volejbalu za přítomnosti 
starosty a Ing. arch. Šmelhause 31. 5. 2016 schůzka se zástupci fotbalu a volejbalu za přítomnosti starosty 
a Ing. arch. Šmelhause, dokončuje se návrh dispozic zázemí pro fotbal a volejbal. Poslední jednání  s 
architektem se uskutečnilo 5. 9. 2016, požadovány varianty tribuny (odstranění dvou sloupů ze středu, 
nová  tribuna bez  podpěrných sloupů ).    
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. Zadána projektová dokumentace. 
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. Kanalizační 
přípojky dle uzavřených smluv jsou dokončeny, přípojky, které jsou vyprojektovány a nepodařilo se uzavřít 
smlouvu jsou vyvedeny mimo komunikace a zaslepeny.   
3. Kanalizační přípojky Mstětín: Uzavírají se Smlouvy o provedení stavby,  dle uzavřených smluv budou 
práce zahájeny dne 2. 5. 2016, práce zahájeny. Kanalizační přípojky dle uzavřených smluv jsou 
dokončeny, přípojky které jsou vyprojektovány a nepodařilo se uzavřít smlouvu o realizaci, jsou vyvedeny 
mimo komunikace a jsou zaslepeny.   
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. Práce jsou dokončeny, 
odstraňují se závady, které nebrání užívání.   



Strana 5/16 

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. Práce na stavbě jsou 
zahájeny. 
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. Práce na stavbě jsou zahájeny na 4 mostech. Při  zahájení bouracích prací na mostě č. 4 u rybníka 
bylo zjištěno, že kamenné podpěry byly provedeny na maltu a navazující křídla byla vyzděna z kamenných 
bloků kladených na sebe na sucho. Projektant musel upravit PD. Připraven dodatek ke smlouvě o dílo, 
zastupitelstvu předloženo rozpočtové opatření. 
7. Vodovodní přípojky: Provádí  Voda Č. Kostele s.r.o., město platí navrtávku a hlavní ventil. 
8. Hřiště Horní Kostelec: Provádí majetkový odbor, dne 11. 4. 2016 zahájeny stavební práce., stavební 
práce ukončeny dne 5.9.2016, dílo předáno. V současné době se provádí drobné úpravy zatravnění, atd. 
nebylo součástí projektu.   
9. Kontejnery volejbal: 17. 2. schůzka s Ing. arch. Šmelhausem, Ing. arch. Wajsarem a zástupci oddílu 
volejbalu, dne 19. 4. 2016  proběhlo u starosty města jednání o dalším postupu přípravy stavby, dále 
jednáno na společných schůzkách s fotbalem. Provádí se výběrové řízení na projektanta. 
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: Žádost o dotaci byla dne 16. 7. 2016 schválena k financování. 
RM schválila 12.9.2016 Zadávací dokumentaci vč. příloh pro podání nabídek uchazečů v otevřeném 
nadlimitním řízení na dodávky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách. 
13. Studna Špinka: Zajišťuje majetkový odbor. Dokončeno 
14. Měřiče rychlosti 4 ks:  Splněno 
15. Regulátor venkovního osvětlení (ul. Českoskalická): Splněno 
16. Veřejné osvětlení ul. Severní a rozšíření VO v Horním Kostelci: Zadána projektová dokumentace, 
projektant onemocněl,  
17. Obnova dětských hřišť: Provedeno hřiště ve Lhotě, na dalších se pokračuje. 
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: 
P. Regner - chystá se odkup pozemků na dopravní terminál na nádraží ČD- je to jediné řešení, kterým se 
jde? Na komisi architektury jsme přišli na to, že by byla reálná točna i vzadu. Zarážedlo by nevadilo, stačilo 
by odkoupit od ČD část pozemku za zarážedlem. Jedná se o tom? Jednalo se s p. Šulcem o odkoupení 
parčíku? 
Místostarosta - co se týče zarážedla. Při jednání SŽDC došli jsme k závěru, že bude jednoduší využít 
prostor bývalé vodárny. Co se týče parčíku, je více vlastníků a zatím nedošlo k dohodě. 
P. Hanuš - proběhlo veřejné projednání územního plánu. Je představa, jaký bude harmonogram 
projednávání územního plánu? 
Starosta - měli jsme tento týden schůzku s pí Nývltovou a pan architekt Komrska probrali jsme asi 10 
námitek, je tam otazník jestli, se nebude opakovat veřejné projednání. 
Pokud se bude opakovat veřejné projednání, tak se celý proces prodlouží o tři měsíce. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 

 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

3.  Zařazení výstavby nové tělocvičny při ZŠ V. Hejny v Č. Kostelci do příprav dokumentace 
investičních akcí pro rok 2016 
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Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání zařazení výstavby nové tělocvičny při ZŠ V. Hejny v Č. Kostelci do 
příprav dokumentace investičních akcí pro rok 2016. Dle vyjádření ředitelů ZŠ Č. Kostelec a Střední školy 
oděvní, služeb a ekonomiky, Č. Kostelec je současná kapacita stávající tělocvičny a sokolovny  
nedostatečná pro potřeby výuky tělesné výchovy (doporučení ředitelů je přílohou). Momentálně byly 
kapacitní obtíže vyřešeny přepuštěním kapacity ve sportovní hale, která je stejně jako sokolovna v 
odpoledních hodinách plně kapacitně vytížena (viz. vyjádření majetkového odboru v příloze). Vybudování 
tělocvičny v těsné blízkosti škol (nejlépe mezi oběma budovami) se jeví jako nejvhodnějším řešením i s 
ohledem na jednoduchost užívání v zimním období. Tato nová tělocvična by byla v dopoledních hodinách 
obsazena žáky škol, odpoledne a večer zájmovou činností a volnou kapacitou pro veřejnost, kterou 
momentálně nemáme. Toto požádání o projednání a zařazení do příprav akcí tohoto roku je z důvodu 
případné připravenosti na možnou dotační podporu tohoto záměru. 
 
Připomínky: 
P. Hanuš - chci se zeptat, kde na to všechno chcete vzít, protože se připravují akce, které jsou součástí 
plánu, dále se připravuje Sokolská ulice, probíhá architektonická soutěž. Problém Č. Kostelce za chvíli 
začne být, že na tyto akce nebude. Financovat to z úvěru bude problém. Každé zařízení, které postavíme 
samozřejmě vyžaduje mandatorní výdaje. Dotace je pěkná věc, pokud dopadne. Budou se muset stanovit 
priority. 
Starosta - mohly bychom vytvořit zásobník projektů. Pak bude rozhodování, co se bude realizovat a co ne. 
Projekt bude připravený, kdyby ta příležitost nastala. 
P. Hanuš - pokud se naskytne možnost dotace, je potřeba za tím jezdit, chodit, otravovat atd. pak je nějaká 
šance. 
P. Vondra - tělocvična se bude dělat pro dvě školy, každá má jiného zřizovatele jedním je město a jedním 
kraj. Kraj by se měl podílet na financování.  
P. Mědílek - víme jak bude tělocvična velká, jestli tam budou tribuny atd. Měli bychom k tomu vědět víc. 
Starosta - je to úplně na začátku. Diskuse o těchto věcech neproběhla. Nabízí se o těchto věcech se bavit. 
P. Hanuš - vzhledem k financím bych doporučoval zpracovat studii, která by nám něco řekla a v prosinci 
můžeme rozhodnout. 
Místostarosta – to, co tady projednáváme je na základě informace, že do konce roku může být vypsána 
dotace. Potřebujeme být na to připraveni. 
P. Kábrt - kdyby se toto mělo realizovat, tak to připravit komplexně s volejbalem. 
Starosta - přijde mi, že nejlepší místo pro tělocvičnu je u školy. Bylo by dobré se o to pokusit. 
P. Vít - sportovní manažer se podílí získávání dotací. Jasně bylo řečeno, pokud budeme mít dopředu 
připravenou projektovou dokumentaci na všechny sportoviště, tak máme malou šanci získat dotaci na něco 
menšího. Pokud budeme mít projektovou dokumentaci na všechny sportoviště, pak může být dotace 
podstatně větší na všechny sportoviště. 
Pí Zajíčková - tady jde o děti. Děti se v zimě musí strojit a přecházet do jiné budovy. Tady jen projdou a 
budou v tělocvičně. Divím se, že nad tím někdo přemýšlí negativně, že by se to nemělo realizovat. Mluvilo 
se už o tom dávno. Může se namalovat nějaký návrh, který se zrealizuje, až na to budou finanční 
prostředky. Proč bychom to měli hned zavrhnout. 
P. Spůra - jestli (tělocvična)  bude probíhat, jako to probíhá na fotbalovém hřišti, kde to už řešíte rok a nic 
není vyřešeno. Řešíte, že zbouráte tribunu, vymýšlíte tunel atd. nevím, jestli toto město všechno utáhne. 
Udělejme věci, na kterých jsme se dohodli. Na volejbalovém hřišti, jestli se vůbec začne. Na fotbale se to 
vůbec nehýbe. Rozhoduje, jen určitá skupina lidí. Já tělocvičnu nezpochybňuji, vím, že je to potřeba, ale je 
to takový guláš. Každému něco naslibujete, ale nic se neuskuteční. 
Starosta - koncepce sportovišť je schválená. První je tenis - staví se. Druhý v pořadí je fotbal, připravuje 
se, materiály jste dostali, tak jak to chtěli fotbalisti. Projednáno s architektem. Co se týče tribuny, jsou na to 
dva názory. První, nechat tribunu tak jak je. Druhý, když už se to dělá, tak tribunu přidat. Návrhy na tribunu 
ještě nejsou, nevíme, jak to bude finančně. Argumentace je taková, když tam bude stát nová budova, tak 
se technika bude už špatně dostávat k tribuně. Návrh pro zázemí je připraven. Návrh jsme Vám zaslali. Na 
volejbal se připravuje projektová dokumentace. Komisím byly předloženy informace. Tunel - byla jedna 
varianta, jak zajistit volný příchod a odchod hráčů. Tunel je dávno pasé. Architekt navrhl jiné řešení s tím , 
že by se tribuna obcházela zezadu. 
P. Spůra - nevím, se kterými zástupci fotbalu jste to projednával. 
Starosta - se zástupci oddílu p. Beneš, p. Jančík, p. Havlíček 
P. Spůra - p. Havlíček je vynikající fotbalista to je pravda, ale nevím, jestli tady zůstane, protože je v 
dozorčí radě v Hradci Králové. Může se stát, že odejde. P. Beneš mi nic neříká a p. Jančík je tu chvíli. Měl 
by jste se bavit, taky s jinými lidmi. 
P. Hanuš - jsem ochoten podpořit to, aby se udělala studie, jak by to mělo vypadat a předložit ji 
zastupitelstvu. 
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P. Hrstka - takto velká škola s takto malou tělocvičnou je dlouhodobý problém. Pokud je tady názor, že 
tělocvičnu ZŠ Č. Kostelec potřebuje, je potřeba být připravený, pokud se budou vypisovat dotační tituly na 
tělocvičnu. 
Starosta - toto usnesení je zařazení do investičních akcí, aby se mohlo začít. 
P. Hanuš - když budeme předpokládat, že stavba bude stát 20 miliónu, tak kolik bude stát projektová 
dokumentace, aby měli lidé představu, o čem se tady bavíme. 
P. Prouza - projektová dokumentace bude stát cca 1,5 miliónu. 
P. Oleják - seznámil ZM s problémem kapacity  školní tělocvičny. 
P. Mědílek - asi v roce 2004 byl zpracován projekt na přestavbu celé školy. Jedna s těch věcí byla 
tělocvična, která měla být umístěna na volejbalových kurtech. Podívat se, jestli by se nedal tento projekt 
použít. 
P. Kábrt - proč se s tím nepřišlo už před rokem, vidím to jako zásadní problém. 
Starosta - před rokem tělocvična nebyla aktuální. 
P. Brand - proč nepřemýšlíte nad architektonickou soutěží? Je to v centru města a vy tam chcete vystavět 
bůhví co. 
Starosta -  nějak začít musíme. Nástrojů je více. Samozřejmě můžeme diskutovat, ale v tuto chvíli jde o to 
schválit si nějaký záměr. 
P. Brand - pokud necháte zpracovat nějakou studii, tak budete vyhazovat peníze za něco, co vlastně ve 
finále nepostavíte. Pokud k tomu přistoupíte zodpovědně, stanovíte si parametry, vyhlásíte soutěž získáte 
produkt. 
Starosta - je to začátek. Měla by být diskuse, jak by to mělo být veliké, jestli tam má být tenisové hřiště 
nebo volejbalové. Jsme na začátku, co tam chceme. 
P. Hanuš - vypsat architektonickou soutěž je nejlepší cesta, jak nic nestavět. Říkáme důvody, jak je to 
potřeba rychle, tak to vše jde přes palubu. 
P. Mědílek - kdyby se usnesení změnilo, tak si myslím, že nikdo nic proti němu nebude mít. Je tam 
napsáno "zařazení výstavby nové tělocvičny" budeme ji už stavět? 
P. Nosek - myslím, že není potřeba architektonická studie. Je potřeba připravit zadání tzn. parametry 
tělocvičny, jak bude využita, nějaký odhad nákladů a pak by se vybíral projektant na další architektonické 
řešení. Můžeme se dohodnout, že tímto směrem bychom pokračovali a pak by se k tomu vyjadřovalo dál. 
P. Romža - při návrhu tělocvičny počítat s tím, aby se tam vešlo florbalové hřiště a aby tam byla podlaha, 
na které se to dá hrát. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

zařazení přípravy textového zadání a následné přípravy studie pro možnou výstavbu nové tělocvičny 
při ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci v roce 2016. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

4.  Hospodaření města za leden až srpen 2016 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za leden až srpen 
2016. Příjmy rozpočtu jsou plněny na 75,13 %. Výdaje se čerpají v souladu se schváleným rozpočtem a 
přijatými rozpočtovými opatřeními. Běžné výdaje jsou čerpány na 60,44 %, kapitálové výdaje pouze na 20 
%. U kapitálových výdajů se jedná o fakturace s delší dobou splatnosti, takže i když jsou některé práce již k 
31.8. hotové, k jejich proplacení dojde až v průběhu září a října. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

hospodaření města za leden až srpen 2016. 

 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
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5.  Rozpočtové opatření č. 41/2016 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila RM návrh RO č. 41/2016: 
 
výdaje              + 1.000.000 Kč 
financování      + 1.000.000 Kč 
 
v)  navýšení rozpočtu výdajů dotované akce 4 mosty o 1 mil. Kč 
fin) zapojení zůstatku účtů nezapojeného do rozpočtu 2016 - snížení stavu Fondu rozvoje bydlení o 1 mil. 
Kč, jeho převedení a zapojení do rozpočtu 2016 ke krytí výše 
     uvedených výdajů 
 
Připomínky: 
Pí Minaříková - já jsem tomu rozuměla, že ta akce bude dražší, proč jen předfinancování? 
Starosta - měli jsme rozpočtové opatření, které celou akci zastřešilo. V průběhu stavby došlo u 
nejspodnějšího mostu k vícepracem. Budeme, žádat o změnu dotace. Jsou to vícepráce uznatelné. Toto 
rozpočtové opatření zastřešuje vícepráce, než peníze budou. Dotace je přislíbena cca 10 miliónů Kč, ale 
nepokrývá náklady na vícepráce. 
 
P. Hanuš - rozpočtové opatření č. 26 - oprava rozpočtu, myslím, že administrativním opatřením opravit 
nejde. Zeptat se paní auditorky na její pohled. Jakákoli oprava rozpočtu by měla být schválena 
zastupitelstvem, abychom neměli problém při auditu. 
Pí Udatná - jednalo se v rozpočtu o snížení příjmů i výdajů. Daň z příjmů za město se dává odhadem a 
když se udělá výpočet, tak to vyjde jinak. Je pravda, že jsem to minulé roky dávala schvalovat 
zastupitelstvu. Tentokrát jsem to napsala, jako opravu rozpočtu, kdy se snížily příjmy i výdaje o 1 432 000,- 
Kč. Daň z příjmu je zároveň příjmem i výdajem rozpočtu, tak to neohrozí plnění. 
P. Hanuš - zjistit u auditorky a popřípadě schválit v prosincovém ZM. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

rozpočtové opatření č. 41/2016. 

 

 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:1 

 

6.  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č. Kostelec 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č. 
Kostelec se společností Branka, o.p.s. Němcové 2020, 547 01 Náchod v návaznosti na schválenou dotaci 
č. usnesení Z-2016/03/18 ze dne 28.4.2016. Smlouva je přílohou. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č. Kostelec se společností 
Branka, o.p.s. Němcové 2020, 547 01 Náchod. 

 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

7.  ZUŠ- svěření majetku do výpůjčky -  nemovitost čp. 532 v Nerudově ulici 
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Předkladatel: Vedoucí správního odboru 
 
Vedoucí správního odboru předložila ZM k projednání předání objektu čp. 532 v ulici Nerudova do výpůjčky 
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Červený Kostelec. Budova bude využívána jako učebna 
bicích nástrojů. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

předání nemovitosti čp. 532 v ulici Nerudově v Červeném Kostelci do výpůjčky příspěvkové organizaci 
Základní umělecké škole Červený Kostelec. 

 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  

1.  Vedoucímu správního odboru 

1.1.  doplnit dodatkem přílohu č.1 zřizovací listiny p.o. Základní umělecké školy o výpůjčku 
nemovitosti čp. 532 v Nerudově ulici 

Termín: 30.9.2016 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

8.  Prodej pozemku st.p.č. 96/3 a část p.č. 164/3 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej pozemků z majetku města - st.p.č. 96/3 (způsob využití 
zbořeniště) o výměře 114 m

2
 a část p.č. 164/3 (trvalý travní porost) o výměře cca 256 m

2
 v k.ú. Lhota za 

Červeným Kostelcem pro pana ***** *******, ***** ***, *** ** ******* ********. Důvodem žádosti o prodej 
pozemků je využití na skladový prostor. Pozemek st.p.č. 96/3 za cenu v čase a místě obvyklou 400,- Kč/m

2
 

a část pozemku p.č. 164/3 za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč/m
2
. Pozemek je dle územního plánu v 

zastavěném území. Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 9.8.2016 
do 24.8.2016. 
Komise výstavby a rozvoje města: nedoporučuje prodej - znehodnocení městského pozemku 164/3 jeho 
zmenšením. Pro skladovací prostory není žádná přístupová cesta umožňující vjezd nákladních automobilů.  
Komise majetková: nedoporučuje prodej viz. komise výstavby 
RM: nedoporučuje prodej pozemků 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

prodej pozemků st.p.č. 96/3 (způsob využití zbořeniště) o výměře 114 m² a část p.č. 164/3 (trvalý 
travní porost) o výměře cca 256 m² v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem pro pana 
*********************************. 

 

 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

9.  Prodej části pozemku p.č. 1197 v k.ú. Červený Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej části pozemku z majetku města - p.č. 1197 (ostatní plocha) 
o výměře cca 30 m

2
 v k.ú. Červený Kostelec pro pana ***** ****, ******** ***, *** ** ******* ******** za cenu v 

čase a místě obvyklou 240,- Kč/m
2
. Důvodem žádosti o prodej části pozemku je využití pro stání auta. 
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Pozemek je dle územního plánu v plochách bydlení - návrh. Záměr prodeje části pozemku byl zveřejněn na 
úřední desce městského úřadu od 9.8.2016 do 24.8.2016. 
Komise výstavby a rozvoje města: nedoporučuje - v současnosti je zpracovávaná koncepce daného území 
pro bytovou výstavbu. 
Komise majetková: nedoporučuje prodej viz. komise výstavby 
RM: nedoporučuje prodej části pozemku 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

prodej části pozemku p.č. 1197 (ostatní plocha) o výměře cca 30 m² v k.ú. Červený Kostelec pro pana 
******* ******************   ******************. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:1 

 

10.  Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1085/1 v k.ú. Horní Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání bezúplatný převod části pozemku z majetku města - p.č. 1085/1 
(ostatní plocha) o výměře cca 12m

2
 v k.ú. Horní Kostelec pro Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 

1245, 500 03 Hradec Králové. Důvodem žádosti o bezúplatný převod je rekonstrukce silnice II/567 Rtyně - 
Zbečník - Hronov. Záměr bezúplatného převodu byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 
9.8.2016 do 24.8.2016. 
RM: doporučuje bezúplatný převod části pozemku 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

bezúplatný převod části pozemku p.č. 1085/1 (ostatní plocha) o výměře cca 12m² v k.ú. Horní 
Kostelec pro Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

11.  Koupě části pozemku p.č. 155/8 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání koupi části pozemku do majetku města - p.č. 155/8 (zahrada) o 
výměře cca 30 m

2
 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce od paní ***** ********, ******** ***, *** ** ******* 

******** za cenu v čase a místě obvyklou 277,- Kč/m
2
. Důvodem koupě pozemku je plánovaná výstavba 

chodníku k základní škole. 
Komise výstavby a rozvoje města: doporučuje - přesná výměra by měla být určena projektem chodníku. 
Komise majetková: doporučuje koupi části pozemku za cenu 277,- Kč/m

2
. 

RM: doporučuje koupi části pozemku 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

koupi části pozemku  p.č. 155/8 (zahrada) o výměře cca 30 m² v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce 
od paní ********************************************** za cenu v čase a místě obvyklou 277,- Kč/m². 

 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

12.  Vydržení pozemku p.č. 1106/7 v k.ú. Horní Kostelec 
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Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání vydržení pozemku z majetku města - p.č. 1106/7 (ostatní plocha) o 
výměře 122 m

2
 v k.ú. Horní Kostelec pro paní ******* *********, ******** ***, *** ** ******* ********. Jedná se o 

pozemek, který původně vlastnila paní **** ****** a který byl v roce 1949 rozdělen mezi rodinu ******** * 
**********. Paní ******** byla matkou žadatelky. Přílohou je GP na rozdělení pozemků p.č. 487/2, p.č. 489/1, 
p.č. 490 a p.č. 491/1 ze dne 15.7.1950 a výkaz ploch (geometrický - polohopisný plán č.j. 85./49.) - kopie. 
Cena v čase a místě obvyklá je 100,- Kč/m

2
 

Nejsou držiteli v dobré víře, proto nemůže dojít k vydržení pozemku. Důkazní břemeno v případě soudního 
sporu je na žalobci. 
Komise majetková: Nedoporučuje vydržení pozemku. Doporučuje prodej pozemku za cenu 10,-Kč/m

2
. 

RM: nedoporučuje vydražení pozemku. Doporučuje prodej pozemku za cenu 10,- Kč/m
2
 

 
Připomínky: 
P. Hanuš - myslím, že není pravda, že se město o to nesnažilo. Když se udělala revize katastrálního 
operátu, tak se tyto věci věděly. P. Kábrt s námi o tom odmítl jednat. Město o tom vědělo, ale s p. Kábrtem 
nebyla řeč. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

vydržení pozemku p.č. 1106/7 (ostatní plocha) o výměře 122 m² v k.ú. Horní Kostelec pro paní ******* 
*********, ******** ***, *** ** ******* *********** 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 

I I .   schva lu je  

prodej pozemku p.č. 1106/7 (ostatní plocha) o výměře 122 m² v k.ú. Horní Kostelec pro paní ******* 
*********, ******** ***, *** ** ******* ******** za cenu 10,- Kč/m² což je cena nižší než v čase a místě 
obvyklá. Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: dle geometrického plánu a výkazu ploch ze dne 
15.7.1950 tyto pozemky vlastnili rodiče žadatelky. Ke změně výměr a vlastníků došlo již v roce 1997, 
kdy probíhala digitalizace katastru nemovitostí. V té době si vlastníci nezkontrolovali naměřené 
hodnoty a nyní žádají město Červený Kostelec o nápravu. 

 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 

 

13.  Vydržení pozemků p.č. 1106/6, p.č. 1106/5 a část p.č. 1106/1 v k.ú. Horní Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání vydržení pozemků z majetku města - p.č. 1106/6 (ostatní plocha) o 
výměře 18 m

2
, p.č. 1106/5 (ostatní plocha) o výměře 26 m

2
 a část p.č. 1106/1 (ostatní plocha) o výměře 

cca 34 m
2
 - původně p.č. 490/2 v k.ú. Horní Kostelec pro pana ********* ****, ******** *, *** ** ******* ********* 

Jedná se o pozemky, které původně vlastnila paní **** ****** a které byly v roce 1949 rozděleny mezi ****** 
******** * **********. Přílohou je GP na rozdělení pozemků p.č. 487/2, p.č. 489/1, p.č. 490 a p.č. 491/1 ze 
dne 15.7.1950 a výkaz ploch (geometrický - polohopisný plán č.j. 85./49.) - kopie. Cena v čase a místě 
obvyklá je 100,- Kč/m

2
. 

Nejsou držiteli v dobré víře, proto nemůže dojít k vydržení pozemku. Důkazní břemeno v případě soudního 
sporu je na žalobci. 
Komise majetková: Nedoporučuje vydržení pozemku. Nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 1106/1 
(ostatní plocha) o výměře cca 34 m

2
 původně p.č. 490/2. Doporučuje prodej pozemku p.č. 1106/6 (ostatní 

plocha) o výměře 18 m
2
, p.č. 1106/5 (ostatní plocha) o výměře 26 m

2
 za cenu 10,-Kč/m

2
. 

RM: nedoporučuje vydražení pozemků. Nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 1106/1 (ostatní plocha) o 
výměře cca 34 m

2
. Doporučuje prodej pozemku p.č. 1106/6 (ostatní plocha) o výměře 18 m

2
, p.č. 1106/5 

(ostatní plocha) o výměře 26 m
2
 za cenu 10,-Kč/m

2
. 

Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  
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1.  vydržení pozemku p.č. 1106/6 (ostatní plocha) o výměře 18 m², p.č. 1106/5 (ostatní plocha) o 
výměře 26 m² a část p.č. 1106/1 (ostatní plocha) o výměře cca 34 m² v k.ú. Horní Kostelec pro 
pana ********* ****, ******** *, *** ** ******* ********* 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

2.  prodej části pozemku p.č. 1106/1 (ostatní plocha) o výměře cca 34 m² v k.ú. Horní Kostelec pro 
pana ********* ****, ******** *, *** ** ******* ********* 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

prodej pozemku p.č. 1106/6 (ostatní plocha) o výměře 18 m², p.č. 1106/5 (ostatní plocha) o výměře 26 
m² v k.ú. Horní Kostelec pro pana ********* ****, ******** *, *** ** ******* ******** za cenu 10,- Kč/m² což 
je cena nižší než v čase a místě obvyklá. Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:  dle geometrického 
plánu a výkazu ploch ze dne 15.7.1950 tyto pozemky vlastnila matka žadatele. Ke změně výměr a 
vlastníků došlo již v roce 1997, kdy probíhala digitalizace katastru nemovitostí. V té době si vlastníci 
nezkontrolovali naměřené hodnoty a nyní žádají město Červený Kostelec o nápravu. 

 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:1 

 

14.  Žádost o úhradu kupní ceny na splátky části pozemku p.č. 37/1 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání žádost o úhradu kupní ceny na splátky. Žádost podal pan ***** 
***********, ******* ****, *** ** ****** na základě schváleného prodeje části pozemku p.č. 37/1 (zahrada) o 
výměře 426 m

2
 v k.ú. Horní Kostelec za cenu 150,- Kč/m

2
. ZM ze dne 3.3.2016 č. usnesení Z-2016/02/7. 

Cena za pozemek činí 63 900,-Kč. První splátka činí 33 900,- Kč a následovně splátka 1 250,- Kč po dobu 
24 měsíců. S žadatelem bude podepsána budoucí kupní smlouva.  Po uhrazení celé kupní ceny bude 
pozemek na žadatele převeden.  
Komise majetková: souhlasí s úhradou kupní ceny na splátky.  
RM: doporučuje úhradu kupní ceny na splátky 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

úhradu kupní ceny, která činí 63 900,- Kč na splátky takto: první splátka činí 33 900,- Kč a následovně 
splátka 1 250,- Kč po dobu 24 měsíců s tím, že bude podepsána budoucí kupní smlouva a po 
uhrazení celé kupní ceny bude pozemek na žadatele převeden pro pana ********************************. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

15.  Dotační program města Červený Kostele pro rok 2017 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání návrh Dotačního programu města Červený Kostelec pro rok 2017. 
 
Připomínky:  
P. Vít - byl jsem osloven sportovní komisí a zastupuji TJ, spočítali jsme si, že ta částka zůstává přibližně 
stejná, jako v minulých letech. Řeknete si, co chtějí víc, staví se tenis, volejbal je v přípravách atd. Jsme za 
to rádi. Chválíme město. Na činnost by si výkonnostní sporty zasloužily mnohem více peněz. Byl jsem 
pověřen předsedou TJ ČK, abych vznesl protinávrh na celkovou částku. Celkovou částku bychom chtěli 
navýšit na 2 700 000,-Kč. Z důvodů, že na činnost není dostatek peněz. Vzděláváme, vychováváme děti, 
mládež i dospělé. Já bych to postavil na úroveň ZUŠ, kde jsou učitelé placeni. My máme trenéry, kteří to 
dělají zdarma, dobrovolnou činnost. Dnešní doba je jiná. Ti lidé to nechtějí dělat. Nemáme na zaplacení 
trenérů. Příspěvky navyšujeme každé dva roky dětem, dospělým, abychom měli nějaké peníze na činnost. 
Rodiče vozí děti auty. 
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P. Hanuš - kantory v ZUŠ platí stát prostřednictvím kraje. Měli bychom si uvědomit, že další podpora sportu 
je, že město provozuje dvě haly. Každá je o 1 miliónu Kč ročně. 
Starosta - připravil jsem si částky. Na činnost je pravda, že ta částka je přibližně stejná. Zastávám ten 
názor, že bychom měli vytvářet dobré podmínky pro sport a na Vás je, aby jste pracovali a hledali další 
nějaké zdroje, jako členské příspěvky, sponzory atd. Starosta seznámil ZM s podrobnostmi financování 
sportu. 
 
Pí Franková - Workoutové hřiště prošlo, kterými komisemi? 
Starosta - Workoutové hřiště prošlo radou města. 
 
P. Vít - my nechceme, aby město zaplatilo všechno, sport si samozřejmě na sebe shání peníze členskými 
příspěvky, sponzory atd. Snažíme se, aby bylo všechno zajištěno, ale trenérská činnost, která je potřeba 
zahálí. My jsme schopni udělat nábory na jakýkoliv sport, ale už ty děti nemá pořádně kdo trénovat. 
Jestliže jim nějakou pětku nedáte, není šance. Popřemýšlejte o tom. Sport pro město musí něco znamenat. 
 
P. Mědílek - dotační program nahrazuje položku 3419? 
Pí Udatná - ano, místo této položky bude dotační program. 
Starosta - do dnešního dne bylo vyplaceno 1 781 976,- Kč. V dotačním programu je navržena částka  
2 400 000,- Kč. Když budeme brát, že do konce roku budou ještě nějaké dary.  Je to min. o  20 % více. 
Myslím, že částka 2 400 000,- Kč je dostatečná. Činnost bychom měli podporovat, ale neměli bychom ji 
platit ve větší míře. 
P. Vít - víte, že chceme zaměstnat sportovního manažera a my ho musíme z nějakých peněz zaplatit. Můj 
protinávrh je 2 700 000,- Kč. 
Starosta - v částce 1 781 976,- Kč je i z části to, co bylo přiděleno v dubnu na sportovního manažera  
120 000,- Kč. Je tady i další prostor 400 000,- Kč. Nevidím důvod dál to navyšovat. Podpora celoroční 
činnosti je hranice 60%. Podpora je na té hranici. 
P. Vít - ať je manažer sportu zaměstnán pod městem nebo pod kulturou. 
P. Nosek - k čemu směřuje navýšení částky 2 400 000,- Kč. Částka se skládá ze dvou. 
P. Vít -  na celoroční činnost. 
P. Hrstka  - město je od toho, aby vytvářelo podmínky a to se opravdu děje. Město převzalo sportoviště. 
Město podporuje činnost. Říkáš, že to bez placených nejde. Další polovina je zájmová činnost, kde je 
stejný počet lidí a dělají to zadarmo. Z městských prostředků se nemají platit mzdy. Mají se vytvořit 
podmínky a přispět na činnost, přispět na nájem, energie atd. Je to koníček a ten si platíš. Nemůžeme 
rozdělovat víc, než v rozpočtu je. Do sportu se dává, už jen to, že se začne každý rok dávat prostředky, 
aby se majetek zhodnotil. 
P. Spůra - na činnost TJ nedáváte nic navíc, vše funguje postaru. RM by se někdy měla podívat na 
fotbalové hřiště, kolik tam je dětí a na co to je potřeba. Třeba fotbalisti s jakým autobusem jezdí. Autobus je 
na rozsypání. Vozí se s ním děti. Až se něco stane tak, kdo za to bude zodpovídat.  
TJ dostane méně peněz. Částka je 2 400 000,- Kč, ale tam mělo být srovnání, jak hospodaří jednotlivé 
oddíly, jestli to je 60%. Připadá mi, že někdo tuto částku vystřelil a vůbec se tím nezabýval. Běžte se třeba 
podívat na fotbalové hřiště, co se dělá fotbalový oddíl s mládeží. Tuto činnost nepodporujete. Myslím, že se 
TJ do této částky nevejde, měli bychom jim přidat. 
P. Kábrt - rada města funkci manažera, jako zaměstnanec města nepodporuje? 
Starosta - rada města toto neprojednávala. 
P. Kábrt – myslím, že by se nemusel navyšovat počet zaměstnanců města. Nějaká pozice by byla možná. 
Je tady ředitel pro kulturu, tak  by mohl být ředitel pro sport. 
Starosta - když jsme se o tom bavili na jaře, jestli tuto pozici pod městem nebo pod TJ, vyplynulo z toho, 
kdo bude manažera řídit. TJ ho chtělo mít u sebe a chce si ho řídit sama. 
P. Vít - to není úplně pravda. RM si neuměla představit, že by byl zaměstnanec města, tak nám doporučila, 
ať je zaměstnán pod TJ. Příspěvek města na manažera je  
120 000,- Kč, což při rozjezdu nového zaměstnance, který se musí rozkoukat, jsou nedostačující peníze. 
Hradíme to ze svého, aby byl schopen fungovat a neutekl nám. S vámi pane starosto řeší, také různé věci. 
Pro nás by bylo lepší, kdyby byl zaměstnanec města a na něj by se mohly všechny ty spolky obracet. 
Starosta - návrhu zaměstnanec města se nebráním. Šlo se touto cestou. První bylo, kdo ho bude řídit a 
úkolovat. 
P. Franková - jestli by nestálo za zvážení, že by byl manažer sportu zaměstnancem kultury. 
P. Hanuš - v pracovně právním vztahu to nejde, protože je to příspěvková organizace, má samostatnou 
právní subjektivitu. 
P. Franková - příspěvková organizace města může přibrat jednoho zaměstnance, který bude mít na starost 
sport. Může se zakládací listina rozšířit. 
P. Míl - z pohledu občana se mi tato debata nelíbí. Nevím, proč by se mělo starat jenom o sport. Mluvíte o 
tom hodinu, nic to nepřináší. Pokud chcete manažera nebo trenéra, tak si ho zaplaťte. Mě jako občana 
zajímá to, jestli se tamhle dá pořádně chodit, odpočívat nebo pobavit. 
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Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

1.  připravit do rozpočtu města Č. Kostelec pro rok 2017 částku 2 700 000,- Kč pro potřeby 
dotačního programu. Toto usnesení nebylo přijato. 

přijato, pro:8 proti:7 zdržel:5 

2.  dotační program města Červený Kostelec pro rok 2017. 

 

přijato, pro:16 proti:1 zdržel:3 

I I .   uk ládá  

1.  Ing. Rostislavovi Petrákovi, starostovi 

1.1.  radě města připravit do rozpočtu města Č. Kostelec pro rok 2017 částku 2 400 000,- Kč pro 
potřeby dotačního programu. 

Termín: 31.12.2016 

přijato, pro:14 proti:1 zdržel:5 

 

16.  Návrh Plánu odpadového hospodářství města Červený Kostelec 

Předkladatel: Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
 
Vedoucí odboru výstavby a ŽP předložil ZM k projednání návrh Plánu odpadového hospodářství města 
Červený Kostelec. 
 
Zpracovatelem je společnost ISES, s.r.o., IČ 64583988, Praha, v souladu se smlouvou o dílo ze dne 
4.11.2015. 
 
Plán odpadového hospodářství v souladu se zákonem o odpadech zpracovávají města, která produkují 
ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. 
 
Platnost plánu je 5 let od data schválení plánu krajským úřadem. 
 
Jedná se o strategický dokument v oblasti plánování v odpadovém hospodářství města. Město plán 
zveřejňuje na portálu veřejné správy. Plnění závazné části plánu podléhá každoročnímu vyhodnocování. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

návrh Plánu odpadového hospodářství města Červený Kostelec, který zpracovala společnost ISES, 
s.r.o., IČ 64583988, Praha, v září 2016. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

17.  Rekonstrukce ul. Sokolská 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání informaci, která vyplynula při přípravě projektové dokumentace 
"Rekonstrukce ul. Sokolská", kterou připravuje město Červený Kostelec ve spolupráci se SÚS Hradec 
Králové.  Konkrétně se jedná o možnost vyřešení odvodnění ulice Sokolská včetně potoku Krčmařík 
pomocí přivaděče do Červeného potoka ulicemi Langrova a Zítkova. Projektant vypracoval odhad 
stavebních nákladů pro zmíněný přivaděč, které činí cca 5,3 miliónu Kč včetně DPH. Toto navržené řešení 
odvádí dešťové vody přímo do vodoteče a zároveň napravuje problematický stav zatrubeného potoka 
Krčmařík mezi ulicemi Sokolská a Langrova, který vede přes pozemky soukromých vlastníků. 
Předloženo bylo následující usnesení 
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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   souh las í  

s rozšířením projektové dokumentace akce "Rekonstrukce ul. Sokolská" o odvod dešťové kanalizace 
do Červeného potoka ul. Langrova a Zítkova. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

18.  Diskuse 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Připomínky: 
Starosta - informoval o návštěvě z partnerského města Uchte ve dnech 29.10.-2.10.2016, o přípravě 
rozpočtu města na rok 2017 a o otevření Workoutového hřiště 27.10.2016. 
Místostarosta - informoval, že od roku 2011 byly schváleny pozemkové úpravy v Olešnici, kde se pokračuje 
na jejich realizaci. 
 
P. Regner - připravuje se nějaká veřejná debata s lidmi, kteří v ul. Sokolská bydlí? 
Starosta - projekt byl v pondělí projednán na dopravním inspektorátu (parkovací stání, místo pro 
přecházení, přechod pro chodce). V této chvíli se připravuje návrh zeleně, pokud má někdo zájem se na to 
podívat, vyjádřit se k tomu může přijít. Schůzku bychom k tomu nedělali. 
P. Kábrt - je v plánu oprav komunikace Na Skalce? Je ve špatném stavu. 
Starosta - budeme o tom jednat při přípravě rozpočtu. V zásobníku oprav není zařazena, ale můžeme ji 
zařadit. 
 
Pí Franková - kolik stálo Workoutové hřiště? 
Starosta - Workoutové hřiště stálo cca 427 000,- Kč. 
Pí Franková - chtěla bych opětovně požádat vedení města, aby u významných akcí neobcházeli komise 
města. Týkalo se to 3 komisí a ani jednou to neprošlo. 
Starosta - ZM bylo informováno. 
P. Hanuš - investiční akce by mělo rozhodovat zastupitelstvo a ne rada. Rozpočtové opatření je něco 
jiného než zařazení investice. Požádal jsem legislativu parlamentu o vysvětlení. Měli bychom postupovat 
tak jak se má, protože penězi vládne zastupitelstvo města. 
P. Romža - na minulém ZM jste mi řekl, že to do komise půjde. Nějaké vysvětlení, proč to do komise nešlo. 
Starosta - asi jsme to přehlédli, při tom rozhodování přes prázdniny. Podle mě Workoutové hřiště není 
špatná věc. Snažíme se něco dělat. 
P. Brand - v jaké fázi je obnova aleje. 
P. Nosek - je vypracovaná studie, která řeší prostor pod hřbitovem. 
P. Míl - bude se dělat něco s ul. Letná? 
P. Prouza - ul. Letná je připraven návrh. Bude vypsáno výběrové řízení na projektanta. 
P. Míl - mělo by se řešit, parkování po pravé straně při odbočování z ul. Náchodská na Letnou, protože 
když někdo jede z Letné a někdo z města na Letnou a teď tam jezdí ještě kamiony, není tam žádné místo. 
Měl by tam být zákaz parkování, než se něco stane. 
P. Míl - přechod v Náchodské ulici posunout na přehlednější místo. 
Starosta - bylo jednáno s dopravním inspektorátem, je navrženo jiné místo pro přechod. 
P. Novák - dát na křižovatku (z ul. Náchodské na Letnou) zrcadlo. Při odbočování není vidět, kdo jede od 
Náchoda. To zrcadlo snad tolik nestojí. 
Místostarosta - zrcadlo nestojí tolik peněz, ale musí to být schváleno dopravním inspektorátem i když to je 
na městském pozemku. 
P. Brand - jestli by bylo možné vybudovat chodník na křižovatce ul. Man. Burdychových směrem na 
Koubovku, tam jak se jde k Břetislavu Kafkovi. 
Starosta - chodník na straně kolem Břetislava Kafky je nový. Zjistíme, je to otázkou přípravy projektu. 
P. Spůra - jedna dotyčná sebrala jednu bramboru a MP ji dala pokutu 500,- Kč je to nepřiměřený trest. 
Starosta - projednám s velitelem MP. 
Pí Franková - městská policie informuje v posledním čísle zpravodaje, patří tyto věci do zpravodaje? 
P. Novák -  městská policie by měla občas zkontrolovat parkování aut na Letné. 
P. Zachovský - jestli se neuvažuje o kameře, která by směřovala na Penny a na Konzum. 
Starosta  - ano, uvažuje se o této kameře. Čekáme na to, abychom mohli rozšířit serverovnu na městě, aby 
se rozšířila kapacita bodů. V tuto chvíli, kdybychom ji připojili, tak by byl obraz nekvalitní. Budeme čekat do 
května 2017, kdy se kapacita rozšíří. Ten kamerový bod je tam takto vymyšlen, ale čeká se, až doběhne 
dotace a mohli jsme do toho vstoupit.  



Strana 16/16 

P. Rýdl - můžete zatím vzít kameru z jiného místa, kde není tolik potřeba. 
Místostarosta - kamera se nemůže přemístit, protože je to vázané dotací. 
P. Romža - florbal v hale bude povolen? 
Starosta - bude to možné, pokud správce bude kontrolovat hokejky, ale v současné době není volná 
kapacita. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere na vědom í  

připomínky členů ZM a občanů. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin. 

 
 
 

Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
 
 
 
 
Kollertová Marcela 

Richard Bergmann, místostarosta 
 
 
 
 
 
PharmDr. Minaříková Zuzana 
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