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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Červený Kostelec  konané dne 15.3.2018   

 
 

Z-2018/02/1 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.3.2018 

Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 –  inž.  s í tě a chodníky  

Zastupite ls tvo města  

I .   schva lu je  

rozšíření záměru investiční akce „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a chodníky“ o provedení 
veřejného osvětlení v celém řešeném úseku cca 2,7 km včetně nasvětlení všech přechodů pro 
chodce. 

přijato, pro:17 proti:0 zdržel:4 
 

Z-2018/02/2 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.3.2018 

Náměst í přechod  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

vyjmout investiční akci „Náměstí přechod“ z realizací na rok 2018 z důvodu nemožnosti průchodného 
technického řešení úprav prostoru před budovou Staré radnice vč. nového přechodu pro chodce 
směrem k prodejně Elektro na náměstí T.G.Masaryka bez vyřešení širších souvislostí 

přijato, pro:18 proti:1 zdržel:3 
 

Z-2018/02/3 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.3.2018 

Nákup automobilu OMH  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

nákup vozidla VW pro údržbu veřejné zeleně, rozvoz přenosného dopravního značení, svoz 
elektroodpadu, pro obsluhu VPP atd.  z důvodu neopravitelnosti vozidla Martin Motors. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/02/4 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.3.2018 

Rozpočtové opatření  č .  13/2018  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu investičních výdajů na paragrafu 3745 o 690 tis. Kč z důvodu nákupu automobilu pro 
údržbu veřejné zeleně, rozvoz přenosného dopravního značení, svoz elektroodpadu, pro obsluhu VPP 
na odboru OMH a zároveň zvýšení položky financování 8115 o 690 tis. Kč, tedy zvýšení zapojení 
převedených prostředků běžných účtů  z roku 2017 do roku 2018. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:1 
 

Z-2018/02/5 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.3.2018 

Revokace usnesení č . Z -2016/6/24 ze dne 8.  12. 2016  

Zastupite lstvo města  

I .   revoku je  
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usnesení Z-2016/6/24 ze dne 8. 12. 2016, na jehož základě byl schválen Bezúplatný převod (přijetí 
daru) pozemku p.č. 1180/9 o výměře 14 m

2
 v k.ú. a obci Červený Kostelec, který byl oddělen z 

původního pozemku p.č. 1180/1 geometrickým plánem č. 1762-257/2016 (ze dne 2. 9. 2016, není 
dosud zapsán v katastru nemovitostí) z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/02/6 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.3.2018 

Bezúplatný převod (př i jet í  daru)  pozemku p.č . 1180/9 v  k.ú. a obci  Červený Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku p. č. 1180/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 
14 m²) v k. ú. a obci Červený Kostelec, který byl oddělen z původního pozemku p. č. 1180/1 
geometrickým plánem č. 1762-257/2016 (ze dne 2. 9. 2016, není dosud zapsán v katastru 
nemovitostí) z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Červený Kostelec. Jedná se o 
pozemek pod stavbou chodníku u silnice č. III/3039. 

 

Zároveň schvaluje ve smlouvě „Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz 
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k  daru třetí osobě a o dar 
bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem / 
místní komunikaci / veřejnou zeleň / apod., v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.“ 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/02/7 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.3.2018 

Revokace usnesení č . Z -  2017/08/13 ze dne 7.  12. 2017  

Zastupite lstvo města  

I .   revoku je  

usnesení Z – 2017/08/13 ze dne 7. 12. 2017, Směna částí pozemků p.č. 204/1 (trvalý travní porost) o 
výměře cca 110 m

2
, v k.ú. Horní Kostelec,  ve vlastnictví pana ******* ****, ***** ******** ***, *** ** ******* 

********, **** ******* ******** a paní ********* ******** *** ***** ****** ****, *** ** ******* ********, za část p.č. 
1048 (ostatní plocha) o výměře cca 40 m

2
 v k.ú. Horní Kostelec z majetku města, z důvodu chybějící 

informace o pozemku p.č.218/1, který je také předmětem směny pozemků. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/02/8 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.3.2018 

Směna část í  pozemků p.č . 204/1 a p.č . 218/1, za část  pozemku p.č.  1048 v k .ú. Horní 
Kostelec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

směnu částí pozemků p.č. 204/1(trvalý travní porost) o výměře 127 m
2
 a  p.č. 218/1 (zahrada) o 

výměře 7 m
2
 ve vlastnictví pana ******* ****, ***** ******** ***, *** ** ******* ********, **** ******* ******** a 

paní ********* ******** *** ***** ****** ****, *** ** ******* ******** za část pozemku p.č. 1048 (ostatní 
plocha) o výměře 48 m

2
 v k.ú. Horní Kostelec z majetku města. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/02/9 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.3.2018 

Dům pro seniory  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

vypracování studie výstavby domova pro seniory s cílem upřesnit jeho velikost a umístění v 
zamýšleném území. Tzn. v místě mezi DPS U Jakuba a bývalými ateliéry Břetislava Kafky. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

I I .   uk ládá  
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radě m ěs ta ,  ab y nadá le  jedna la  s  KÚ Krá lovéhradeckého k ra je  v  o tázce výs tavb y 
dom ova pro  sen ior y.  
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/02/10 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 15.3.2018 

Diskuse 

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů ZM a občanů. 
přijato, pro:20 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. 
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