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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 1. zasedání  

Zastupitelstva města Červený Kostelec  konané dne 15.2.2018   

 
 

Z-2018/01/1 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.2.2018 

Kontrola p lnění úkolů z jednání  ZM  

Zastupite lstvo města  

I .   be re  na  vědom í  

kontrolu plnění úkolů z jednání ZM 
přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/01/2 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.2.2018 

In formace o průběhu příprav a real izací  invest ičních akcí  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

informaci o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/01/3 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.2.2018 

Rozpočtové opatření  č .  7/2018  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 5311 (městská policie) celkem o 765 tis. Kč z důvodu 
doplacení přesčasových hodin všem strážníkům MP (kromě dvou, kteří byli již řešeni v RO 5/2018) při 
snížení týdenní pracovní doby ze 40 h na 37,5 h a uhrazení odvodů SP a ZP z dodatečně 
vyplácených mzdových prostředků za prosinec 2014 až srpen 2017 

f) zapojení 765 tis. Kč z převedených prostředků běžných účtů  z roku 2017 do roku 2018 
nezapojených do rozpočtu 2018 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:1 
 

Z-2018/01/4 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.2.2018 

Žádost o dar pro SDH Bohdašín  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

žádost SDH Bohdašín o finanční dar ve výši 30 000,- Kč z prostředků města Červený Kostelec na 
pořízení historického praporu pro SDH Bohdašín. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:2 
 

Z-2018/01/5 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.2.2018 

Směna část í  pozemků s doplatkem p.č.  147,  za část  pozemku p.č.  141/1 a p.č . 143 v 
k.ú. Červený Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  
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směnu částí pozemků s doplatkem z majetku města - p.č. 147(ostatní plocha) o výměře cca 26 m
2
, za 

část pozemku p.č. 141/1 (ostatní plocha) o výměře cca 32 m
2
 a p.č. 143 o výměře cca 3,80 m

2
 ve 

vlastnictví paní ****** ********, ** ****** ***, *** ** ******* ********, které bude uhrazen zbytek ze 
směňovaného pozemku za cenu v čase a místě obvyklou 300,- Kč/m

2
. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/01/6 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.2.2018 

Prodej část i  pozemku p.č . 866/1 v k .ú.  Červený Kostelec  

Zastupite lstvo města  

I .   zam í tá  

prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 866/1 (lesní pozemek) o výměře cca  370 m
2
 v k.ú. 

Červený Kostelec pro organizaci Junák – český skaut, Skalka, 549 41 Červený Kostelec, za cenu v 
čase a místě obvyklou 20,- Kč/m

2
. 

přijato, pro:17 proti:1 zdržel:2 
 

Z-2018/01/7 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.2.2018 

Žádost i  o dotac i z dotačního programu města Č.  Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

1.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši  
1 115 700,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený 
Kostelec číslo: 1/2018 s TJ Červený Kostelec, Palackého 1234, 549 41 Červený Kostelec, IČO 150 
46 907. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:2 

2.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši 120 000,- 
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec 
číslo: 2/2018 s Oblastní charitu Červený Kostelec se sídlem 5. května 1170, Červený Kostelec, 
IČO 48623814. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 

3.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši 343 800,- 
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec 
číslo: 3/2018 s Volejbalem Červený Kostelec, z. s., Větrník 88, Červený Kostelec, IČO 05834708. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

4.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši 73 200,- 
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec 
číslo: 4/2018 se Spolkem rodičů, přátel a dětí ZUŠ Červený Kostelec z. s., Nerudova 511, IČO 
26614235.  

        přijato, pro:15 proti:2 zdržel:4 

5.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši 112 800,- 
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec 
číslo: 5/2018 s Junákem - český skaut, středisko Červený Kostelec, z. s., Skalka, IČO 48622141. 

        přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 

6.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši 32 500,- 
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec 
číslo: 6/2018 s Manové Přemysla Otakara z. s., Gen. Kratochvíla 1014, Červený Kostelec, IČO 
62730894. 

       přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

7.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši 34 550,- 
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec 
číslo: 7/2018 s TJ Sokol Červený Kostelec - Lhota z. s., Bratří Čapků 138, Červený Kostelec, IČO 
48648485. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/01/8 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.2.2018 

Zpráva o č innost i  Městské pol ic ie za rok 2017  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  
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zprávu Městské policie Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města za rok 2017. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/01/9 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.2.2018 

Bezpečnostní s i tuace města v  roce 2017 OO PČR Červený Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu OO Policie ČR Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města Červený Kostelec za rok 2017. 
přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 
 

Z-2018/01/10 - 1. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.2.2018 

Diskuse 

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů ZM a občanů. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 
 

          Ing. Rostislav Petrák, starosta  
 

 
 
 
 
 

Richard Bergmann, místostarosta 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. 


