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ZÁPIS  

z 5. zasedání   Zastupitelstva města Červený Kostelec 

 konané dne 3. 8. 2017 v 16:00 hod.  

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

 
Přítomni: Jana Kmochová, Richard Bergmann, Ing. Jiří Hanuš, Ing. Milan Hrstka, Ing. Pavel Kábrt, Ing. 

Roman Kejzlar, Vlastimil Klepáček, Marcela Kollertová, PharmDr. Zuzana Minaříková, Mgr. 
Štěpán Nosek, Ing. Rostislav Petrák, Jiří Regner, Tomáš Rýdl, Zdeněk Spůra, Jiří Vít, Josef 
Vondra, Jiří Zachovský, Ing. Eva Zajíčková, Ing. Petr Fišer, Jiří Prouza  

Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta  

Omluveni: Michaela Cinková, Bc. Marcela Franková, Lukáš Laštovička, DiS., Petr Mědílek, Petr Nejman, 
Hana Řezníčková Kukulová, DiS., Ing. Mgr. Miroslav Wajsar  

Ověřovatelé: Jiří Vít, zastupitel, Ing. Eva Zajíčková, zastupitelka  

 17-15,0,2,S  

Zapsal:  Kateřina Macková, Vedení města a radnice  

 
Text zahájení: 

Prezenční listiny předloženy 

 

Návrhová komise 

Nosek Štěpán, Kábrt Pavel a Klepáček Vlastimil 

17-13,0,4,S 

 

 

Hlasování o programu: 

18-18,0,0,S 

 

 

Na zasedání je přítomno 18 členů ZM - ZM je usnášeníschopné. 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Novostavba zázemí volejbalového areálu - žádost o dotaci z MŠMT 

2. Novostavba zázemí volejbalového areálu 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1.  Novostavba zázemí volejbalového areálu - žádost o dotaci z MŠMT 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
 
Vedoucí odboru rozvoje města seznámil ZM s možností získání dotace z programu 133 530  „Podpora 
materiálně technické základny sportu“, podprogram 133D 531, který vyhlásilo dne 30.6.2017 Ministerstvo 
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školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2017/2018. Výše dotace je poskytována do výše max. 60 % 
celkových způsobilých výdajů. Termín předkládání žádostí o dotaci je stanoven do 15.8.2017, 
předpokládaný termín vyhodnocení žádostí do 30.11.2017 a termín vyčerpání dotace do 31.12.2018. 
Jednou z podmínek v dokumentaci podprogramu je, že zadavatel v rámci realizace veřejné zakázky musí u 
zakázky malého rozsahu v rámci hodnocení zakázek hodnotit minimálně tři nabídky od uchazečů. Vedoucí 
odboru rozvoje města navrhuje podat žádost o dotaci do 15.8.2017. 
 
Připomínky: 
Pí Minaříková - je podmínka, že se mají hodnotit minimálně tří nabídky firem, tak je potřeba to zajistit. 
Starosta - čas realizace by se posunul z důvodu, aby měli zájemci, kteří se chtějí přihlásit do výběru na 
zhotovitele dostatek času to připravit a dostatek času na objednání kontejnerů. Výzva bude vyhodnocena 
srpen až říjen. Realizace by měla být na jaře roku 2018. 
P. Vít - jaký bude postup v případě, že se do 30.11.2017 3 firmy nepřihlásí? 
Starosta - je to podmínkou dotace, že se musí hodnotit nabídky od 3 firem. Nabídek musí být více. 
Poptávek, aby bylo více. Pokud si schválíme usnesení, že se to bude realizovat i když dotaci nezískáme, 
tak je to jistá garance pro uchazeče, že se to bude realizovat. 
p. Hanuš - nevěřím, že dotaci dostaneme. Může to být, jako třešnička na dortu. Program není, až tak 
příznivě nakloněn k tomuto. Chtěl jsem, aby se zrovna schválilo usnesení, že se v tom bude pokračovat i 
když se dotace nezíská. 
P. Vít - co když nastane situace, že se přihlásí zase jedna firma a bude stejná, jako v prvním výběrovém 
řízení. Bude s tím mít rada města opět problém? 
Pí Zajíčková - kolik jste oslovili zájemců při tom prvním jednání. 
P. Prouza - oslovilo se 5 zájemců. Podána byla jen jedna nabídka. Bylo to vyvěšeno na profilu zadavatele 
mohl se přihlásit kdokoliv. 
P. Hanuš - mrzí mě, že se ten tendr zrušil. Kdyby říkal zákon o zadávání veřejných zakázek, že se to musí 
zrušit, tak tomu rozumím. Můžeme se dostat do stejné situace. 
P. Nosek - pokud mohu vysvětlit, proč jsem minule hlasoval pro zrušení tendru. Není to proto, že bych 
nebyl proto, aby volejbal byl postaven co nejdříve. Myslím si, jak p. Spůra tady zmínil dobrého hospodáře a 
jsem si vědom situace na trhu, jak jste probírali minule. Jsem si toho naprosto vědom, ale jestli na 
miliónovou investici přijde jediná nabídka a je to zároveň firma, která to projektovala, tzn. její zájem nebude 
jít pod svůj rozpočet. Je to ke zvážení. Dobrý hospodář ověří cenu, aby zajistil bezpečnou cenu a to je 
soutěží. To, že to dopadne nějak podobně, to se stát může, ale taky se může stát, že bude soutěž, ve které 
se bude soutěžit a prostě půjdeme na cenu nižší. Což je v zájmu lidí. Vezměte si např. tenis. Položkový 
rozpočet byl na 9 miliónů. Tím, že bylo více firem, tak jsme skončili na 7 miliónech. Netvrdím, ani 
nezajistím, že to tak bude, ale prostě to tak funguje. Proto jsem byl proto, ať se věc odloží a zkusí se 
oslovit více firem. Paní Pánková na poslední RM nám potvrdila, že se bude oslovovat více firem. Jestli 
státní zastupitelství jdou po radách, kvůli něčemu, tak to jsou tyto nehospodárnosti, které nejsou 
protizákonné, ale dají se vyložit jako nehospodárné.  
P. Hanuš - celý život se pohybuji v investicích. To, že se vám přihlásila firma, která to projektovala, vám 
ubralo práci. Nemuseli bychom se dohadovat o nějakých vícepracích. Jsem zvědav, až poběží další výběr 
a dostaneme se do ceny, která bude o milión vyšší, jak nám budete vysvětlovat péči řádného hospodáře, 
nebo to zaplatí rada města ze svého? Ani jeden, kdo tam sedíte jste se v investicích nepohybovali. 
Kdybychom se měli takto chovat, tak by tady nebyla čistírna ani Saar gummi. To se stavělo na čestné 
slovo. Rada města musí mít odhodlání, musí mít odvahu jít do rizik. Říkat tady, že je špatně, když je jedna 
nabídka, to je pro mě špatně. Kdyby zákon říkal, že to nelze, tak to beru. Budeme se tady možná bavit o 
jiných penězích. Energie a materiál jde nahoru. Dnes ČNB zvedla úrokové sazby na peníze. To se všechno 
někde projeví. 
P. Nosek - můžeme to udělat jako RM, že budeme oslovovat velké projekční firmy, které to vyprojektují, 
potom to budou provádět. Všechno půjde jako na drátkách. Nebudou vícepráce, ale hledejme si dobré 
advokáty. Myslíte, že když se já pro něco rozhodnu, tak to nekonzultuji s právníky? 
Pí Zajíčková - chtěla jsem říci, že tady minule zaznělo, že v nabídce byl nějaký rozpočet a pak ta nabídka 
byla nižší. Skutečně se podivuji toho, proč jste to shodili ze stolu a když jste si nebyli jisti, proč jste to 
neposunuli dál na zastupitelstvo, kde bychom slyšeli názor jiných lidí, třeba stavařů.  
P. Vondra - chtěl bych se zeptat p. Noska, jak se bude pokračovat, když z další soutěže vyjde vyšší cena? 
P. Spůra - jak se bude pokračovat, pokud se přihlásí jen jedna firma? Jak s tím naložíte, jako RM. 
P. Hrstka - já nevím, proč se tu zabýváme tím kdyby, coby, kdyby se dělo. Situace na trhu je taková. Město 
Ostrava dělalo výběrové řízení, kde oslovili na veřejný prostor 20 projektantů z 20 oslovených se přihlásili 3 
do výběru. Situace na trhu je taková, že přetlak práce je tam podstatně větší. Jestli se nám teď přihlásil z 5 
jeden, tak abychom co nejvíce zvýšili šanci, tak musíme oslovit 15 firem. Jedna nabídka na 4 miliónovou 
akci ještě toho, kdo to projektoval, není prověřená cena. 
Starosta - předpokládejme, že budou mít delší čas, aby nabídky mohli připravit, že budou na to mít zimu, 
aby ty kontejnery mohli objednat. Ta šance, když ta příprava bude přes zimu je větší. Věřím, že nabídek 
bude víc. Cena samozřejmě se uvidí, až po výběru. 
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P. Hrstka - toto rozhodnutí přineslo, že to bude zase v časovém horizontu, který byl původně plánovaný. 
Máme možnost získat dotaci, vybírat z více firem a máme možnost udělat výběrové řízení v termínu, který 
je nejvhodnější. Nechme se překvapit, co to přinese. Nic tím neztrácíme. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

podání žádosti o dotaci na akci „Novostavba zázemí volejbalového areálu v Červeném Kostelci“ do 
programu 133 530 „Podpora materiálně technické základny sportu“, podprogramu 133D 531, který 
vyhlásilo dne 30.6.2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2017/2018. 

 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 

I I .   souh las í  

se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce „Novostavba zázemí 
volejbalového areálu v Červeném Kostelci“. 

 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 

 

2.  Novostavba zázemí volejbalového areálu 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
 
Vedoucí odboru rozvoje města navrhuje podat žádost o dotaci do 15.8.2017, v měsíci srpnu až říjnu 2017 
provést výběrové řízení na zhotovitele stavby a samotnou realizaci přesunout do roku 2018. 
 
Připomínky: 
P. Hanuš - výběrové řízení bude na stávající výkaz výměr? 
Starosta - ano. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

1.  realizaci stavby "Novostavba zázemí volejbalového areálu v Červeném Kostelci" i v případě 
neposkytnutí dotace z MŠMT, a to z vlastních zdrojů v roce 2018. 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 

2.  zařazení akce "Novostavba zázemí volejbalového areálu v Červeném Kostelci" do návrhu 
rozpočtu města na rok 2018 k realizaci. 

 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 

 

 

 

 

 

         Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 

         Richard Bergmann, místostarosta 
 

 

             Vít Jiří              Zajíčková Eva 

 
 
 


