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ZÁPIS  

z 1. zasedání   Zastupitelstva města Červený Kostelec 

 konané dne 15. 2. 2018 v 16:00 hod.  

sál kina, Kino Luník,  

 
Přítomni: Ing. Rostislav Petrák, Richard Bergmann, Jana Kmochová, Ing. Marcela Franková, Ing. Jiří 

Hanuš, Ing. Milan Hrstka, Ing. Pavel Kábrt, Ing. Roman Kejzlar, Vlastimil Klepáček, Marcela 
Kollertová, Lukáš Laštovička, DiS., Petr Mědílek, PharmDr. Zuzana Minaříková, Mgr. Štěpán 
Nosek, Jiří Regner, Hana Řezníčková Kukulová, DiS., Tomáš Rýdl, Zdeněk Spůra, Jiří Vít, 
Josef Vondra, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Ing. Eva Zajíčková, Ing. Petr Fišer, Ing. Jaroslav 
Kordina, Ing. Věra Udatná, Jiří Prokop, Jiří Prouza, Bc. Tomáš Král, Ing. Emil Košut  

Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta  

Omluveni: Michaela Cinková, Petr Nejman, Jiří Zachovský, Irena Petirová, Ing. Michal Tošovský  

Ověřovatelé: Jiří Regner, zastupitel, Lukáš Laštovička, DiS., radní 

 20-18,0,2,S  

Zapsal:  Kateřina Macková, Vedení města a radnice  

 
Text zahájení: 

Prezenční listiny předloženy 

 

Návrhová komise 

Ing. Jiří Hanuš, Kollertová Marcela, Zajíčková Eva 

20-19,0,1,S 

 

Hlasování o programu: 

20-20,0,0,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. Rozpočtové opatření č. 7/2018 

4. Žádost o dar pro SDH Bohdašín 

5. Směna částí pozemků s doplatkem p.č. 147, za část pozemku p.č. 141/1 a p.č. 143 v k.ú. Červený 
Kostelec 

6. Prodej části pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Červený Kostelec 

7. Žádosti o dotaci z dotačního programu města Č. Kostelec 

8. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2017 
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Bod Věc 

9. Bezpečnostní situace města v roce 2017 OO PČR Červený Kostelec 

10. Diskuse 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1.  Kontrola plnění úkolů z jednání ZM 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Usnesení Z-2017/08/21 - ZM ukládá radě města zajistit zachování sběrného místa bioodpadu na čistírně 
odpadních vod. 
Usnesení R-2017/24/34 - RM ukládá řediteli Voda Červený Kostelec s.r.o. zajistit zachování sběrného 
místa bioodpadu na čistírně odpadních vod. 
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 ZM informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
Informace jsou přílohou zápisu. 
 
Připomínky: 
P. Prouza - bod 14 v příloze Kontejnery volejbal zázemí: firma, která vyhrála výběrové řízení nepodepsala 
smlouvu. Do RM půjde žádost, aby se mohla oslovit další firma, která je v pořadí. Je to firma PRŮMSTAV 
Náchod.  
P. Hanuš - důvod? 
P. Prouza - navýšení ceny za dodávku kontejnerů. 
P. Hanuš - PRŮMSTAV Náchod má ověřenou cenu? Myslím, že se dostaneme do stejné situace. Tady 
vidíte kam to dovedla ta blbost, kterou udělala RM. Mohlo to už stát. Mám obavu, že to do konce roku 
nedostaneme k výsledku. 
P. Hanuš - bod 8 Házená - víceúčelové hřiště - proč není uzavřena smlouva s Povodím Labe, jaké bude 
řešení?  
P. Prouza - jedná se s Povodím Labe. Je to jediná věc, která tam chybí. Projektová dokumentace je 
připravená. Nemáme ještě stavební povolení a čekáme s výběrem dodavatele, až bude vyjasněno 
vypouštění vod do zatrubeného Červeného potoka. 
Pí Hejnová - počítá se s opravou boční cesty na Letné? 
Odpověděl p. Prouza a sjednali si schůzku na MěÚ. 
P. Hanuš - jestli je problém s Letnou, jak se odvodní Vyšehrad? 
P. Prouza - spádové území, které je možné odvodňovat ze zpevněných ploch, to jsme zadali do projektu. 
Teď budeme jednat s Povodí Labe jaké maximum vody pustí do zatrubeného Červeného potoka, podle 
schváleného množství budeme upravovat území, které do toho můžeme stahovat. Dešťovou vodu se 
snažíme stáhnout do potoka a zbytek do kanalizace. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

informaci o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
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3.  Rozpočtové opatření č. 7/2018 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru a starosta předložili ZM návrh RO č. 7/2018: 
příjmy           0 Kč 
výdaje          + 765.000 Kč 
financování   + 765.000 Kč 
v) 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 
 
Na základě zjištění kontroly Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj uvedené 
v protokolu o kontrole vydal starosta opatření k nápravě (protokol o kontrole a nápravné opatření jsou 
přílohou tohoto bodu). Součástí tohoto opatření je i vypořádání nesprávně stanovené týdenní pracovní 
doby a tudíž nesprávně vypočtené přesčasové práce. Starosta ve spolupráci s právníkem připravil návrh 
vypořádání Dohodami o vypořádání vzájemných práv a povinností z pracovně právních vztahů s dotčenými 
zaměstnanci. Finanční krytí vypořádání dohod se současnými zaměstnanci řeší toto rozpočtové opatření. 
Dohoda o vypořádání s některými bývalými zaměstnanci vyžadovala rychlé řešení, z důvodu možného 
podání žaloby a zvyšování částky za úroky z prodlení a proto byly dvě dohody uzavřeny již v lednu a 
finančně kryty rozpočtovým opatřením č. 5/2018, které přijala RM 24.1.2018. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

4.  Žádost o dar pro SDH Bohdašín 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání žádost SDH Bohdašín o finanční dar z prostředků města Červený 
Kostelec na pořízení historického praporu. Přibližný návrh vzhledu praporu a žádost SDH Bohdašín jsou 
přílohou zápisu. 
 
Připomínky: 
Pí Franková - je to poslední sbor, kdo nemá prapor? Ptám se proto, jestli se nesníží náklady, když by 
praporů bylo více. 
Místostarosta - hovořil jsem s paní, která se tím zabývá náklady se nesníží. Není to množstevní, je to práce 
na jednom praporu sólo. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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. 
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přijato, pro:20 proti:0 zdržel:2 

 

5.  Směna částí pozemků s doplatkem p.č. 147, za část pozemku p.č. 141/1 a p.č. 143 v k.ú. Červený 
Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání 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  

část 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
. Záměr 

směny pozemku s doplatkem, byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 10. 1. 2018 do 25. 1. 
2018. 
 
Komise výstavby a rozvoje města: doporučuje směnu pozemků s doplatkem 
 
Komise majetková: doporučuje směnu částí pozemků s doplatkem z majetku města - p.č. 147 za část 
pozemku p.č. 141/1  a část pozemku p.č. 143 s doplatkem za cenu v čase a místě obvyklou 300,- Kč/m

2
. 

RM: doporučuje směnu částí pozemků s doplatkem 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

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 

 

6.  Prodej části pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Červený Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání 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. Důvodem žádosti o prodej pozemku je vybudování vodovodní a kanalizační přípojky 
pro budoucí sociální zařízení ve skautské chatě, dále zajištění úložného prostoru pro týpí, dřeva na topení 
pro potřeby skautů a zajištění trvalé přístupové cesty k chatě. Pozemek za cenu v čase a místě obvyklou 
20,- Kč/m

2
.  Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 9. 1. 2018 do 25. 

1. 2017. 
 
Komise výstavby a rozvoje města: nedoporučuje z důvodu územního plánu (lesní půdní fond, zastavěné 
území). Přípojky vodovodu a kanalizace lze realizovat. Komise doporučuje změnu územního plánu v dané 
lokalitě. 
 
Komise majetková: nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Červený Kostelec. Komise 
doporučuje změnu územního plánu v dané lokalitě. Majetková komise navrhuje možnost dlouhodobého 
pronájmu přilehlého pozemku s rozsahem směrem ke komunikaci maximálně po veřejné osvětlení, aby byl 
zachován prostor pro případné vybudování chodníku. 
RM: nedoporučuje prodej části pozemku 
 
Připomínky: 
P. Kábrt - budou opraveny překopy na komunikaci Na Skalce? 
P. Košut - až se zahájí provoz obalovny, začne oprava překopů. 
Pí Minaříková - a s tou změnou územního plánu v dané lokalitě, na to budete myslet? 
Místostarosta - s první změnou územního plánu to tam zařadíme. 
P. Vít - jak je to s WC. 
Místostarosta - WC tam není. Je tam suché WC. S kanalizací a vodou není problém. Je možnost napojení. 
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P. Regner - studii na sociální zařízení jsme měli hotovou, ale teď to bohužel není možné. Musíme počkat 
na změnu územního plánu. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

7.  Žádosti o dotaci z dotačního programu města Č. Kostelec 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání žádosti o dotaci z dotačního programu na podporu veřejně prospěšných 
aktivit, celoročních činností a projektů - akcí v roce 2018. Žádosti jsou přílohou. 
RM: Doporučuje poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši 
1 115 700,- Kč pro TJ Červený Kostelec, Palackého 1234, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 150 46 907. 
Doporučuje poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši  
120 000,- Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec se sídlem 5 května 1170, Červený Kostelec, IČO 
48623814. 
Doporučuje poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši  
343 800,- Kč pro Volejbal Červený Kostelec, z. s., Větrník 88. Červený Kostelec, IČO 05834708. 
Doporučuje poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši  
73 200,- Kč pro Spolek rodičů, přátel a dětí ZUŠ Červený Kostelec z. s., Nerudova 511, IČO 26614235.  
Doporučuje poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši  
112 800,- Kč pro Junák - český skaut, středisko Červený Kostelec, z. s., Skalka, IČO 48622141. 
Doporučuje poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši  
32 500,- Kč pro Manové Přemysla Otakara z. s., Gen. Kratochvíla 1014, Červený Kostelec,IČO 62730894. 
Doporučuje poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2018 ve výši  
34 550,- Kč pro TJ Sokol Červený Kostelec - Lhota z. s., Bratří Čapků 138, Červený Kostelec, IČO 
48648485. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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.  
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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 

 

8.  Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2017 

Předkladatel: Michal Škoda 
 
Velitel Městské policie Červený Kostelec Michal Škoda informoval ZM o bezpečnostní situaci města za rok 
2017. Písemná zpráva je přílohou zápisu. 
 
Připomínky: 
P. Hanuš - problém, který se začíná rýsovat okolo parkování nákladních automobilů na vlakovém nádraží. 
Máme zónu, což je v pořádku, ale dochází k tomu, že nákladní automobily parkují na místech, kde mají 
parkovat osobní automobily.  
P. Škoda - v dopravní komisi jsme několikrát o tom diskutovali. Je problém, že zóna se neustále rozšiřuje, 
ale nevzniklo žádné parkoviště pro kamiony. Zrovna u nádraží je takové logické místo, kde je prostor pro 
parkování. Samozřejmě s rozšířením průmyslové zóny vzniká nárůst kamiónů. 
P. Hanuš - tento problém se do budoucna bude muset řešit. Navíc komunikace u nádraží je v zoufalém 
stavu. 
Starosta - bylo by vhodné, kdyby se k tomu nějak postavily ty firmy a navrhly nějaká řešení. Nejlogičtější 
návaznost mi připadá v té horní části, je tam benzínka a penzion. Nevím, jestli by město mělo tvořit nějaké 
parkování. 
P. Hanuš - pod benzínovou pumpou je to pasé. Pozemek koupil p. Nýč. Jestli by nestálo za to udělat 
odlehčené parkoviště v prostoru ve Lhotě u kravína, který patří Žernovu. Má to návaznost na průmyslovou 
zónu. 
P. Hanuš - bylo by dobré vstoupit v jednání s firmami a udělat to jako společnou akci. Tlačit je, aby se na 
tom nějak podílely. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

zprávu Městské policie Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města za rok 2017. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

9.  Bezpečnostní situace města v roce 2017 OO PČR Červený Kostelec 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
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Velitel OO PČR Červený Kostelec, informoval ZM o bezpečnostní situaci města Červený Kostelec za rok 
2017. Písemná zpráva je přílohou zápisu. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

10.  Diskuse 

Předkladatel: tajemník 
 
Starosta - informoval o možnosti komplexní rekonstrukce VO v ul. Jiráskova při projektování rekonstrukce 
této ulice. 
Starosta - navrhl termín besedy ZM na 15.3.2018 nad tématem  
- návrh postupu řešení náměstí, prostoru mezi autobusovým nádražím a ul. 5. května 
- možnosti výstavby a zřízení domu pro seniory v ČK 
 
P. Hanuš - než začneme řešit, co s autobusovým nádražím a s touto oblastí, tak tomu musí předcházet 
terminál, zda bude nebo nebude. Jinak to jsou vyhozené peníze. Budu to chtít slyšet na jednání ZM, jak je 
to s terminálem. Pokud se řekne, že terminál nebude, rozumím tomu, ale autobusové nádraží bude 
vypadat jinak. Pokud terminál bude, je třeba to řešit komplexně a pak ulice 5. května bude vypadat úplně 
jinak. Musí padnout nejdříve toto rozhodnutí. Budu chtít vědět, jak daleko pokročili jednání v otázce 
terminálu. Mluvilo se o odkoupení bývalého starého nádraží. 
Starosta - proto navrhuji besedu, aby se tyto věci objasnily a měli jsme na to dostatečný prostor. Budou 
navrženy nějaké možnosti řešení. 
P. Hanuš - tyto věci patří na veřejné zasedání ZM. Dopředu upozorňuji, že na besedu nepřijdu, protože lidé 
mají slyšet naši debatu. Já chci, aby se to projednávalo veřejně, ať každý slyší názory. 
Starosta - se svými názory problém nemám. Nechtěl bych, aby se to nasměrovalo na jakési divadlo. Proto 
jsem navrhoval besedu. 
P. Hanuš  - já nechci hrát divadlo. Projednávejme to na veřejnosti. 
Starosta - chtěl jsem, aby to jednání mělo dostatečný prostor na diskusi, když to bude korektní jednání v 
rámci řádného zasedání, tak myslím, že s tím problém není. 
P. Regner - také bych chtěl, aby to bylo mimořádné ZM, myslím, že to bude vhodnější. 
P. Nosek - mám dotaz k dopravnímu terminálu. Terminál existuje ve formě studie, která vznikala před 
několika lety. Nějaký základ je vyprojektován do nějaké varianty. Chtěl jsem se zeptat, nikdy jsem neviděl 
žádné usnesení ZM, které by rozhodlo, že dopravní situace ve městě se má řešit prostřednictvím 
dopravního terminálu. Neviděl jsem ani usnesení RM o tom, že to má vypadat, tak jak je to v té studii. Ve 
chvíli, kdy je už vyprojektováno a jsou do toho investovány nějaké peníze. Není už pozdě řešit, jestli město 
na tom zájem má nebo nemá? Pokud takové usnesení existuje, pokud dostal místní architekt, který to 
projektoval přesné zadání, jak má vypadat dopravní terminál, tak se pracuje na základě nějakého 
rozhodnutí, ale my budeme teď rozhodovat o něčem, co je už vyprojektované, hotové? 
Starosta - jen doplním, že dopravní terminál je ve strategickém plánu města. 
Pí Minaříková - na dopravní terminál je vyhotovena jen studie. Projekt není. 
P. Nosek - ale už je nějaké konkrétní řešení. 
Pí Minaříková - není konkrétní řešení, je studie a nebylo rozhodnuto, jak se to bude řešit. 
Místostarosta - my jsme tenkrát potřebovali zjistit kolik by nás stálo odkoupení pozemků od ČD. ČD se nám 
k tomu nevyjádřili dříve dokud nebudou vědět, které části pozemků budeme chtít koupit. Udělaly se 3 
varianty a požádali jsme je o cenu. Cenu určí na základě posudku. Cenu nám předloží a my to budeme 
nějakým způsobem řešit. Toto všechno bylo z důvodu toho, abychom věděli, jakým způsobem by se to 
mohlo udělat. Není nic rozhodnuto jsou jen studie, jak by to mohlo vypadat. Až budeme mít něco 
konkrétnějšího předložíme to k projednání ZM. 
Starosta - termín ZM, kde se projednají tyto témata navrhuji na 15.3.2018. 
P. Hanuš - možnost výstavby domu pro seniory, na to tento rozpočet nemá. Nezlobte se na mě. 
Starosta - na jednání s krajem vyplynulo, že by bylo vhodné, aby tady takové nějaké zařízení bylo. 
Myšlenkou je spíše, aby byla sociální služba v kraji na více územích i v menších městech. Bylo to 
zaneseno do strategie. Chtěl jsem Vám možnost záměru představit. 
P. Hanuš - bude ochoten kraj to zařadit do sítě? 
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Starosta - určitě 
P. Hanuš - zatím není co. Dal kraj na to příslib? 
Starosta - ano. Jsou dvě možnosti. Povinností kraje je sociální službu zajistit. Buď město nabídne nebo 
prodá nějaký pozemek. Vhodnější variantou je, že město vlastní budovy, činnost a provoz zajištuje kraj. 
Když by si město ten dům pořídilo, tak už modely jsou, že kraj je součástí investice buď 1/3 nebo 1/2. Je to 
otázkou jednání, jak ten kraj k tomu přistoupí. 
Pí Franková -  projednat co s původním pozemkem, který byl na toto určen na Letné.  
P. Vít - chtěl bych poprosit RM, aby sportovní komise byla přizvána k rozhodování o rozdělení peněz z 
dotačního programu a aby sportovní komise byla informovaná o změnách v přípravě výstavby 
volejbalového zázemí. 
Starosta - vyjádření o změně v přípravě výstavby volejbalového zázemí přišlo v pondělí 12.5.2018. Co se 
týká rozhodování nad dotacemi, tak je to součástí dotačního programu. Je to navrženo, jak ukládá zákon 
do 50 000,- RM nad 50 000,- ZM. 
Pí Franková - chtěla bych poprosit RM aby se zamyslela nad dotačním programem a změnila ho, aby to šlo 
spolkům, které se zabývají aktivně činností, každý týden, protože takový spolek rodičů se neschází každý 
týden a činnost nevyvíjejí. Tam to mělo být úplně jasně na akce a ne na činnost. 
Starosta - dotační program je v nějaké podobě schválený, až se bude připravovat na příští rok projednáme 
změny. 
P. Kábrt - v minulém ZM byl záměr soukromého investora postavit rodinné domky v Družstevní ulici. Z toho 
sešlo? 
Místostarosta - byla to firma BW, úplně to skončilo. 
Pí Zajíčková - jak je to s tím senior taxi? Starší spoluobčané mě upozorňují, že bude po zimě a nic se 
neděje. Další věc, na minulém ZM jsem prosila Spoluobčany, aby to poděkování na svých webových 
stránkách za to, že jsem nepřišla na ZM smazali, kde se volila RM. Já jsem jasně řekla, že jsem přijít 
nemohla a kdybych přišla, tak by ta RM vypadala jinak. Pane starosto já bych Vás prosila, aby jste toto z 
webových stránek Spoluobčanů vymazali. 
P. Wajsar - jednali jsme s městem, abychom toto senior taxi provozovali. Čekali jsme na vyjádření ohledně 
dotací kvůli autu. Teď to vypadá, že by auto bylo na leasing. Musíme udělat kalkulaci. 
Pí Zajíčková - jaký asi časový horizont. 
P. Wajsar - kalkulaci předložíme městu do konce února. 
P. Hanuš - musím vyjádřit nespokojenost se zimní údržbou. Tak jak vypadala ul. Br. Čapků, když napadl 
sníh, byl to jeden led. Věnovat zimní údržbě větší péči. 
E. Košut - byly vypsány služby, chlapi jezdili. Ve čtvrtek sněžilo, do toho začalo pršet, umrzlo to a radlicemi 
to nešlo stáhnout. Byla tam velká vrstva, ulice se solila. 
P. Hanuš - nebyla tam sůl byl tam led. 
P. Hanuš - otázka parkování, když se provádí školení řidičů v hasičárně ve Lhotě. Rozumím tomu, ale aby 
nám někdo parkoval na soukromém pozemku. Prosil bych o to, aby se tato věc nějak řešila, protože máme 
pak problém. 
P. Kábrt - chtěl jsem se zeptat na ul. Sokolskou v jaké je fázi. 
P. Prouza - je vydané územní rozhodnutí. Začne se projektovat dokumentace pro stavební povolení a 
prováděcí dokumentace. 
P. Kábrt - reálně příští rok by se mohlo začít? 
P. Prouza - nejsme schopni říci, je to akce, kterou investuje s námi SÚS. 
Pí Franková - v Jiráskově ulici je nějaká výjimka z parkování na chodníku? 
M. Škoda - určitě se nedá pakovat na chodníku. 
P. Spůra - lidé si stěžují na pana Košuta v jakém nepořádku je město. Máme to fotit, aby nám p. Košut 
věřil?  Zajímalo by mě, která firma dělá Broďák. Je tam nepořádek, už 2 měsíce nic se tam neděje. Je to 
tam stále stejné. V DPS u Jakuba, když babičkám nejdou otevřít dveře, tak je pečovatelka otevře a oni za 
to zaplatí, je to pravda? Chtěl bych vidět ten seznam věcí, za které mají platit. 
Starosta - když je něco v nepořádku volejte p. Košutovi, pokud Vám to přijde nedostatečné, tak volejte 
mně. V tu chvíli se to bude řešit. Co se týče Broďáku, dřevo prodává město. 
Místostarosta - seznam věcí, za které platí v DPS dostanou a zaškrtají si, co potřebují, ale otevírání dveří v 
tom určitě není. 
P. Spůra - p. Košut jestli by mi odpověděl, která firma to dělá na Broďáku a jak to tam bude dlouho ležet. 
Neviděl jsem žádnou takovou firmu, která by to pokácela a nechala to 2 měsíce ležet. 
P. Košut - dřevo se odstraní do začátku sezóny. 
P. Hrstka - kácel to pan Jirásek a teď to děláme svépomocí. Dřevo prodává město. 
Předloženo bylo následující usnesení 
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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů ZM a občanů. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

          Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
 
 
 
           Regner Jiří 
 

               Richard Bergmann, místostarosta 
 
 
 
 
                Laštovička Lukáš Dis. 
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