
Strana 1/9 

  

ZÁPIS  

z 3. zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec 

 konané dne 26. 4. 2018 v 16:00 hod.  

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

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

Hanuš, Ing. Milan Hrstka, Ing. Pavel Kábrt, Lukáš Laštovička, DiS., Petr Mědílek, PharmDr. 
Zuzana Minaříková, Petr Nejman, Jiří Regner, Tomáš Rýdl, Zdeněk Spůra, Jiří Vít, Ing. Mgr. 
Miroslav Wajsar, Jiří Zachovský, Ing. Eva Zajíčková, Ing. Petr Fišer, Irena Petirová, Ing. 
Jaroslav Kordina, Ing. Věra Udatná, Jiří Prokop, Jiří Prouza, Ing. Michal Tošovský, Bc. Tomáš 
Král, Ing. Emil Košut, Michal Škoda  

Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta  

Omluveni: Michaela Cinková, Ing. Roman Kejzlar, Vlastimil Klepáček, Marcela Kollertová, Mgr. Štěpán 
Nosek, Josef Vondra  

Ověřovatelé: Ing. Pavel Kábrt, zastupitel, Petr Nejman, zastupitel 

 15-13,0,2,S 

Zapsal:  Kateřina Macková, Vedení města a radnice  

 
Text zahájení: 

Prezenční listiny předloženy 

 

Návrhová komise 

Řezníčková Hana, Mědílek Petr, Zajíčková Eva 

16-14,0,2,S 

 

Doplnění programu: 

Rozpočtové opatření č.24/2018 

17-17,0,0,S 

 

Hlasování o programu: 

17-17,0,0,S 

 

Na zasedání je přítomno 19 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. Hospodaření města za leden až březen 2018 

4. Rozpočtové opatření č. 16/2018 

5. Zrušení pohledávky města z titulu výstroje a zaškolení městského policisty 
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Bod Věc 

6. Informace z jednání finančního výboru ze dne 4.4.2018 

7. Závěrečný účet města za rok 2017 

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

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

10. Budoucí darování částí pozemků p.č. 1127/13, 1127/2, 1127/5, vše v k.ú. Červený Kostelec a částí 
pozemků: p.č. 1035/22, 1035/29, 95/3, 1035/33, 129/1, 1035/20, 1035/21, vše v k.ú. Horní Kostelec 

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

12. Rozpočtové opatření č. 24/2018 

13. Diskuse 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1.  Kontrola plnění úkolů z jednání ZM 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere na v ědomí  

kontrolu plnění úkolů z jednání ZM 

přijato, pro:18 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:  
Pí Franková  - malý sál Divadla J. K. Tyla o jaké změny se jedná? 
P. Prouza - jedná se o úpravu baru, jeho velikost a požadavky hygieny na příslušenství baru. Upraví se 
dokumentace, znovu by se měla odsouhlasit a poslat na hygienu. 
Pí Franková - projektant, který to projektoval, nezná zásady? 
P. Prouza - projektant zná zásady, ale v tomto prostoru moc místa na bar není. Byl problém s hygienou, 
která k tomu dala připomínky a ty připomínky se musí splnit. Hledá se, jak co nejlépe splnit možnosti za co 
nejvýhodnějších podmínek pro město. 
 
P. Spůra - knihovna zahrada - byly řešeny připomínky sousedů? 
P. Škodová - vedoucí majetkového odboru připomínky řeší. 
P. Prokop - vydáno územní rozhodnutí, běží stavební řízení. 
Starosta - zadní část zahrady zůstává v užívání bytového domu. 
Pí Fraňková - se sousedy byly připomínky vyřešeny. 
 
P. Hanuš - Broďák studie, kdy bude k dispozici. 
Starosta - k dispozici bude 17. května 2018. 
 
Pí Franková - do kdy je prodloužen termín pro projektovou dokumentaci malého sálu Divadla J. K. Tyla? 
P. Prouza - do 10. května 2018. 
 
P. Regner - můžeme vidět studii ZŠ tělocvična? 
P. Prouza - ano je k dispozici. 
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Starosta - studii je na webu města. 
 
P. Vít - zázemí volejbal - v rozpočtu 5 mil. Kč. Vysoutěžená částka 4,5 mil. Kč. Chtěl jsem poprosit, aby 
zbývající částka 0,5 mil. Kč byla využita v areálu volejbalu. 
P. Hanuš - ještě se nekoplo, nemáte celkové vyúčtování akce a už by jste rozdělovali peníze, které jsme 
nezačali ještě utrácet. Akce musí nejdříve skončit. 
 
P. Spůra - víceúčelové hřiště na házené - budeme mít možnost se podívat, jak se to bude dělat? Dozvěděl 
jsem se, že se to bude pokládat na asfalt. My jako zastupitele nic nevíme. 
P. Spůra - takto udělané hřiště není dobré na klouby atd. Myslím, že je to špatně. 
Starosta - v rámci kontrolního dnu se můžete zúčastnit. 
P. Prouza - tak jak je to vyprojektováno, tak to budeme muset udělat. Hřiště bude dorovnáno asfaltem a na 
to je položen trávník. 
Starosta - projektoval to projektant na sportovní stavby. Projektant nepřišel s doporučením, aby tam byla 
mezivrstva. 
 
P. Mědílek - víceúčlové hřiště na házené - s nafukovací halou se už vůbec nepočítá? Mohlo by se to na to 
připravit. 
P. Prouza - nejdříve se s tím počítalo a pak se nafukovací hala vyřadila. 
Starosta - hřiště s přípravou pro nafukovací halu bylo za 7 mil. Kč. Rozpočtováno bylo 2,5 mil. Kč. Bylo by 
do budoucna dobré, aby se vybudovala tělocvična za školou. Toto víceúčelové hřiště by mohlo sloužit jako 
venkovní sportoviště. Byl bych rád, kdyby se preferovalo vybudování tělocvičny za školou. 
 
P. Vít - pokud nebude nafukovací hala využití hřiště bude pětinové. V zimě se bude muset hřiště vyhrnovat. 
Na hřišti bude muset být správce. V hale můžou být 3 kurty, kam budou v zimě chodit děti trénovat, můžou 
tam trénovat malý fotbalisti. 
 
P. Regner - kaplička v Lipkách 
Starosta - dělají se sanační opatření. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere na v ědomí  

informaci o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:1 

 

3.  Hospodaření města za leden až březen 2018 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM k projednání přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za 
leden až březen 2018. Příjmy plněny na 25,3 %, běžné výdaje čerpány ve výši 22,39 % a investiční výdaje, 
jako jiné roky, pouze ve výši 1,25 %. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere na v ědomí  

přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za leden až březen 2018. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

4.  Rozpočtové opatření č. 16/2018 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM návrh RO č.16: 
příjmy    + 697.608 Kč 
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výdaje   + 697.608 Kč 
 
p) 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, určené pro ZŠ V. Hejny 
v) určena k přeposlání na naši PO ZŠ V. Hejny - zvýšení běžných výdajů na paragrafu 3113 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

5.  Zrušení pohledávky města z titulu výstroje a zaškolení městského policisty 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta informoval ZM o stavu dohody o vyrovnání závazků mezi bývalým příslušníkem MP panem 
Vrzákem a městem: pan ***** má nárok na doplacení mzdy za 258 přesčasových hodin za výplatní období 
od 1.5.2015 do 31.8.2017. Vyrovnání mzdového nároku činí 34.245 Kč hrubé mzdy, doplacení odvodu SP 
činí 8.562 Kč a ZP činí 3.082 Kč. Úrok z prodlení bude vyplacen ve výši 3.744 Kč. V bodě 15. pracovní 
smlouvy je ujednání o úhradě nákladů na školení a výstroj při ukončení PP na vlastní žádost. Z tohoto 
důvodu byly velitelem MP panem Michalem Škodou tyto náklady vyčísleny v celkové částce 37.245 Kč a k 
31.12.2017 byla na pokyn starosty zaúčtována pohledávka za bývalým zaměstnancem panem ****** ve 
výši 37.245 Kč. Při dalším jednání ohledně vyrovnání se ukázalo, že město nemá na předmětnou 
pohledávku právní nárok - viz doložené stanovisko MPSV.  
Záležitost byla konzultována i s právníkem Mgr. Hunešem, který doporučil ustoupit od vymáhání nákladů 
na výstroj a zaškolení pana *******: 
Ustanovení § 4d odst. 3 zákona o obecní policii jasně stanoví, že obec musí strážníka čekatele proškolit. 
Povinnost školit je tedy přímo stanovena zákonem. U jiných pozic (vyjma úřednických) by to z pohledu Mgr. 
Huneše neplatilo. V soukromém sektoru se lze setkat s úspěšným vymáháním obdobných nákladů po 
zaměstnanci, ale v tomto případě zřejmě nezbývá asi nic jiného, než panu ******* uhradit ty přesčasy, a 
pokud nebyl školen nad rámec zákona, tak vymáhání nákladů není průchozí. 
RM: doporučuje odpis pohledávky 
 
Pí Minaříková - neexistuje žádná páka, pokud takto někdo brzy odejde? 
Starosta - pokud je školení k prohlubování znalostí vyšší než 75 000,- Kč, tak bychom to mohli využít, ale 
to školení té hranice nedosahuje. Jsme pod limitem. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

6.  Informace z jednání finančního výboru ze dne 4.4.2018 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Předseda finančního výboru informoval ZM o jednání finančního výboru, které se konalo dne 4.4.2018. 
Zápis z jednání je přiložen. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
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I .   bere na v ědomí  

 

informace z jednání finančního výboru ze dne 4.4.2018. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

7.  Závěrečný účet města za rok 2017 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru, Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání podrobný závěrečný účet města za rok 2017, který je přílohou zápisu 
ZM. Spolu se ZUM za rok 2017 byla ZM předložena i zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 
2017, jejíž originál je k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru. Součástí předkládaných materiálů je též 
roční účetní závěrka města za rok 2017. 
Finanční výbor na jednání 4.4.2018 doporučil závěrečný účet i roční účetní závěrku města ke schválení. 
 
Připomínky:  
P. Spůra - spousta projektů z minulé RM byla připravena, ale vy jste nepokračovali. Nic se tady v Č. 
Kostelci nedělá. Dělají se jen projekty, návrhy a vize. 
Starosta - co se týká rozjetých a připravených akcí ve všech se pokračovalo. Jediná akce, která byla 
změněna je prostor mezi školami, ale ten se řeší a připravuje. V srpnu bude dokončena projektová 
dokumentace. Jinak ve všech projektech, které se začaly se pokračovalo.  Všichni víme, že volební období 
na to, aby se začal nějaký projekt a dokončil se ve volebním období je těžké. Jediné, co bylo hotovo v 
rekordním čase bylo zázemí pro tenis. 
P. Hanuš - kanalizace Bohdašín a Stolín Mstětín to už byla rozjetá akce. Byly připravené akce, které se 
nedokončily, protože nebyla dohoda. Prostor mezi školami po soutěži, která nás stála třičtvrtě milionu jsme 
se dostali na stejné řešení, které tam bylo. Musíme vždy hledat řešení. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere 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 

 

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

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej pozemku z majetku města -  p.č. 2095 (ostatní plocha) o 
výměře cca  254 m

2
 v k.ú. Červený Kostelec pro pana **** ******, ******** ***, *** ** ******* ********* 

Důvodem žádosti o prodej pozemku je rozšíření sousedního pozemku p.č. 259 ve spoluvlastnictví **** 
****** * ****** ******** a do budoucna zastavění bytovým domem. Pozemek za cenu vyšší než je v čase a 
místě obvyklá, tj. za 1.748,- Kč/m

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

zchátralé budovy.  
Pan ****** je seznámen s předpokládanou cenou za pozemek a současně žádá o splátkový kalendář s tím, 
že při podpisu smlouvy složí v hotovosti 200.000,- Kč a poté bude měsíčně splácet 5.000,- Kč. 
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Záměr prodeje pozemku je zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 27. 3. 2018 do 12. 4. 2018. 
 
 
 
Komise výstavby a rozvoje města: doporučuje za podmínek stanovení výstavby hrubé stavby bytového 
domu na dané parcele do doby 2. let. Parkování osobních vozidel nájemníků bude zajištěno na pozemku 
investora v okolí stavby. 
Komise majetková: doporučuje prodej pozemku p.č. 2095 v k.ú. Červený Kostelec 
RM: doporučuje prodej 
 
Připomínky: 
P. Rýdl - do kdy se odloží? 
Místostarosta - do příštího ZM. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

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

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání 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 **** ***** ********, ***** ******* ***, *** ** ******* ** ******* **Důvodem směny je rozšíření stávajícího 
pozemku p.č. 139/1 v majetku Města Červený Kostelec, který by bylo možno později využít např. pro 
parkovací stání. Podmínkou je zachování průjezdnosti k těsně sousedícím nemovitostem na st.p.č. 139/3 
ve vlastnictví ** ****** ****** * **** ******* *******é a st.p.č. 139/2  ve vlastnictví **** ******* ******** * **** ***** 
*******é. Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 26. 3. 2018 do 10. 4. 
2018. 
 
Komise výstavby a rozvoje města: doporučuje směnu 
Komise majetková: doporučuje směnu 
RM: doporučuje směnu 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 



Strana 7/9 

 

 

 

10.  Budoucí darování částí pozemků p.č. 1127/13, 1127/2, 1127/5, vše v k.ú. Červený Kostelec a částí 
pozemků: p.č. 1035/22, 1035/29, 95/3, 1035/33, 129/1, 1035/20, 1035/21, vše v k.ú. Horní Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání 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, zastoupená Mgr. Petrem 
Kašparem, ředitelem organizace, IČO: 70947996. 
V rámci realizace stavby „III/5672 Horní Kostelec“ (rekonstrukce ul. Jiráskova v Červeném Kostelci), kterou 
zamýšlí investor provést, dojde k úpravě povrchů v celém rozsahu této komunikace ve správě Správy silnic 
Královéhradeckého kraje, a okrajově zasáhne i na těsně sousedící uvedené pozemky v předpokládaném, 
uvedeném rozsahu. Důvodem darování, je předání zrekonstruované části do správy SÚS KHK. Záměr 
darování pozemků byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 26. 3. 2018 do 10. 4. 2018.  
Komise výstavby a rozvoje města: doporučuje 
Komise majetková: doporučuje darování částí pozemků 
RM: doporučuje darování částí pozemků 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

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

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání bezúplatný převod majetku do majetku Města Červený Kostelec - 
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. Majetek se převádí 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., neboť se na pozemcích 
nachází místní komunikace ve správě Města Červený Kostelec. 
Komise výstavby a rozvoje města: doporučuje 
Komise majetková: doporučuje 
RM: doporučuje bezúplatný převod majetku 
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Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

12.  Rozpočtové opatření č. 24/2018 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila RM k projednání RO č. 24  
příjmy 0 Kč 
výdaje 0 Kč 
v) 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). 
 
Připomínky: 
P. Spůra -  jak to budete řešit, když termín opravy povrchu náměstí a optický kabel Žižkovou ulicí se Vám 
kříží? Jak se občané z Koubovky budou dostávat např. na nákup?   
Starosta - v harmonogramu se na to musí myslet, aby ke kolizi nedošlo a ty dvě stavby spolu 
korespondovaly. Budeme hledat řešení, aby to nebylo zavřené dlouho. 
Pí Franková - jak to bude řešeno protlaky nebo se rozkope cesta? 
P. Prouza - komunikace budou řešeny protlaky, ul. Žižkova po levé straně výkopem. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

13.  Diskuse 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta - dům pro seniory - pokračovali jsme v jednáních s Oblastní charitou a s p. Martínkem. V tuto 
chvíli prověřujeme, jestli by se dům pro seniory v této lokalitě vešel na pozemky p. Martínka, protože 
pozemky, které vlastní Oblastní charita (zahrada za vilou) na ně v tuto chvíli stavebně nemůžeme. 
Starosta - situace náměstí - posouzení bychom předložili komisím. Na červnovém ZM bychom mohli 
schválit zadání na výběr soutěže. 
P. Hrstka - pozval ZM v pátek na besedu se studenty ČVUT (architektura krajnářství) do knihovny v 17 
hodin, kde můžeme říci, co máme za problémy. Studenti si projdou město a v neděli ve 14.00 hod. v kině 
Luník budou prezentovat své návrhy. 
P. Kábrt - mohl by někdo z rady města vysvětlit, jak proběhla volba ředitele ZŠ V. Hejny. 
Starosta - vysvětlil. 
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Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere na v ědomí  

připomínky členů ZM a občanů. 

přijato, pro:17 proti:0 zdržel:0 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod. 

 
 
 

Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
 
 
Ing. Pavel Kábrt 
 
 
 
 

Richard Bergmann, místostarosta 
 
 
 
Petr Nejman 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


