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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 3. zasedání  

Zastupitelstva města Červený Kostelec  konané dne 26.4.2018   

 
 

Z-2018/03/1 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 

Kontrola plnění úkolů z jednání ZM  

Zastupi telstv o města  

I .   be re  na v ědomí  

kontrolu plnění úkolů z jednání ZM 
přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/03/2 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 

Informace o průběhu příprav a real izací  inves t ičních akcí  

Zastupi telstv o města  

I .   bere na v ědomí  

informaci o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
přijato, pro:19 proti:0 zdržel:1 
 

Z-2018/03/3 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 

Hospodaření města za leden až březen 2018  

Zastupi telstv o města  

I .   bere na v ědomí  

přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za leden až březen 2018. 
přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/03/4 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 

Rozpočtové opatření  č.  16/2018  

Zastupi telstv o města  

I .   schv alu je 

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4116 z důvodu přijaté průtokové neinvestiční dotace v rámci 
Výzvy č. 02_16_022 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV o 697.608 Kč a zároveň zvýšení běžných výdajů na paragrafu 
3113 o stejnou částku z důvodu přeposlání dotace ZŠ V. Hejny, pro kterou je účelově určena 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/03/5 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 

Zrušení pohledávky města z t i tu lu výstroje a zaškolení  městského polic isty  

Zastupi telstv o města 

I .   schv alu je 

odpis pohledávky z roku 2017 za panem ************ ve výši 37 245 Kč do nákladů města. 
přijato, pro:16 proti:0 zdržel:2 
 

Z-2018/03/6 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 



USNESENÍ z  3.jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec konaného dne 26.4.2018   Strana 2/4 
 

Informace z jednání f inančního výboru ze dne 4.4.201 8 

Zastupi telstv o města  

I .   bere na v ědomí  

informace z jednání finančního výboru ze dne 4.4.2018. 
přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/03/7 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 

Závěrečný účet  města za rok 2017  

Zastupi telstv o města  

I .   be re  na v ědomí  

1.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Červený Kostelec za období od 1.1.2017 do 
31.12.2017. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

2.  předložené podklady k účetní závěrce k 31.12.2017 za město Červený Kostelec a nežádá o jejich 
doplnění. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

I I .   schv alu je 

1.  účetní závěrku města k 31.12.2017. 
přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

2.  závěrečný účet města za rok 2017 bez výhrad. 
přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/03/8 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 

Prodej pozemku p.č 2095 v k.ú.  Červený Kostelec  

Zastupi telstv o města  

I .   odk ládá  

prodej pozemku z majetku města -  p.č. 2095 (ostatní plocha) o výměře cca  254 m
2
 v k.ú. Červený 

Kostelec pro pana **** ******, ******** ***, *** ** ******* ********, za cenu v čase a místě vyšší než 
obvyklou 1.748,- Kč/m

2
, z důvodu pokrytí nákladů spojených s nákupem a demolicí původní, zchátralé 

budovy za podmínky stanovení výstavby hrubé stavby bytového domu na dané parcele do doby 2. let. 

Toto usnesení nebylo přijato. 
nepřijato, pro:9 proti:6 zdržel:3 

I I .   schv alu je 

prodej pozemku z majetku města -  p.č. 2095 (ostatní plocha) o výměře cca  254 m
2
 v k.ú. Červený 

Kostelec pro pana **** ******, ******** ***, *** ** ******* ********, za cenu v čase a místě vyšší než 
obvyklou 1.748,- Kč/m

2
, z důvodu pokrytí nákladů spojených s nákupem a demolicí původní, zchátralé 

budovy za podmínky stanovení výstavby hrubé stavby bytového domu na dané parcele do doby 2. let. 

Toto usnesení nebylo přijato. 
nepřijato, pro:9 proti:6 zdržel:3 
 

Z-2018/03/9 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 

Směna pozemků st .p.č.  139/1 za st .p.č.  139/2 v k.ú.  Červený Kostelec  

Zastupi telstv o města  

I .   schv alu je 

směnu části pozemku z majetku Města Červený Kostelec – p.č. 139/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o 
výměře cca 30,50 m

2
, za část pozemku p.č. 139/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 39 m

2
 v 

majetku **** ******* ********, ***** ***** ******** ***, *** ** ******* * ******* ********* a **** ***** ********, ***** 
******* ***, *** ** ******* ** ******* 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/03/10 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 

Budoucí darování část í  pozemků p.č.  1127/13,  1127/2,  1127 /5,  vše v k.ú.  Červený 
Kostelec a část í  pozemků: p.č.  1035/22,  1035/29,  95/3,  1035/33,  129/1,  1035/20,  
1035/21,  vše v k.ú.  Horní  Kostelec  
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Zastupi telstv o města  

I .   schv alu je 

budoucí darování částí pozemků z majetku Města Červený Kostelec: p.č. 1127/13 (ostatní plocha) o 
výměře cca 10 m

2
, p.č. 1127/2 (ostatní plocha) o výměře cca 20 m

2
, p.č. 1127/5 (ostatní plocha) o 

výměře cca 10 m
2
, vše v k.ú. Červený Kostelec, a částí pozemků: p.č. 1035/22 (ostatní plocha) o 

výměře cca 4 m
2
, p.č. 1035/29 (ostatní plocha) o výměře cca 7 m

2
, p.č. 95/3 (vodní plocha) o výměře 

cca 18 m
2
, p.č. 1035/33 (ostatní plocha) o výměře cca 16 m

2
, p.č. 129/1(ostatní plocha) o výměře cca 

219 m
2
, p.č. 1035/20 (ostatní plocha) o výměře cca 4 m

2
, p.č. 1035/21 (ostatní plocha) o výměře cca 9 

m
2
, vše v k.ú. Horní Kostelec, pro Správu silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, Plačice, zastoupené Mgr. Petrem Kašparem, ředitelem 
organizace, IČO: 70947996. 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/03/11 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 

Bezúplatný převod majetku,  pozemek p.č.  43/5 a p.č.  43/6 v k.ú.  Bohdašín nad Olešnicí  

Zastupi telstv o města  

I .   schv alu je 

bezúplatný převod majetku do majetku Města Červený Kostelec, v souladu s § 9 zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně z důvodu veřejného zájmu 
v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. – pozemek p.č. 43/5 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace) o výměře 34 m

2
 a pozemek p.č. 43/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o 

výměře 454 m
2
, vše v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí, z majetku České republiky - Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, za kterou 
právně jedná Ivana Bednářová, ředitelka odboru Odloučené pracoviště Náchod, na základě Příkazu 
generálního ředitele č. 6/2014 v účinném znění. 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/03/12 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 

Rozpočtové opatření  č.  24/2018 

Zastupi telstv o města  

I .   schv alu je 

zvýšení investičních výdajů na § 3633 (optická síť) o 630 tis. Kč (ve schváleném rozpočtu je na akci 
rozpočtováno 2,3 mil Kč str. 7, ř.17 RS) po výběru dodavatele a na krytí provést snížení rozpočtu 
investičních výdajů o 630 tis. Kč na § 3639 (územní rozvoj) a to na položce Rezerva - Parkoviště 
Vízmburk (RS str.7, ř.19 - 1 mil Kč). 

přijato, pro:17 proti:0 zdržel:1 
 

Z-2018/03/13 - 3. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 26.4.2018 

Diskuse 

Zastupi telstv o města  

I .   bere na v ědomí  

připomínky členů ZM a občanů. 
přijato, pro:17 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. 

 
 
 

Richard Berg 
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