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ZÁPIS  

z 4. zasedání   Zastupitelstva města Červený Kostelec 

 konané dne 21. 6. 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, Ing. Roman Kejzlar, Vlastimil Klepáček, Marcela 
Kollertová, Lukáš Laštovička, DiS., Petr Mědílek, PharmDr. Zuzana Minaříková, Petr Nejman, 
Mgr. Štěpán Nosek, Jiří Regner, Hana Řezníčková Kukulová, DiS., Tomáš Rýdl, Zdeněk Spůra, 
Jiří Vít, Josef Vondra, Jiří Zachovský, Ing. Eva Zajíčková, Ing. Petr Fišer, Ing. Jaroslav Kordina, 
Ing. Emil Košut, Bc. Tomáš Král, Irena Petirová, Jiří Prokop, Jiří Prouza, Ing. Věra Udatná, 
Michal Škoda, Ing. Michal Tošovský  

Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta  

Omluveni: Michaela Cinková, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar  

Ověřovatelé: Ing. Milan Hrstka, Jiří Regner,  

 21-19,0,2,S  

Zapsal:  Kateřina Macková, Vedení města a radnice  

 
Text zahájení: 

Prezenční listiny předloženy 

 

Návrhová komise 

Kmochová Jana, Nosek Štěpán, Mědílek Petr 

21-18,0,3,S 

 

Hlasování o programu: 

21-21,0,0,S 

 

Na zasedání je přítomno 23 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. Malý sál Divadla J. K. Tyla 

4. Centrum města Červený Kostelec 

5. Informace z jednání kontrolního výboru ze dne 23.4.2018 a 23.5.2018 

6. Dohoda s obcí Horní Radechová o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ 

7. Koncepce finančně provozní analýzy kempu Brodský ve variantách. 

8. Prodej pozemku p.č 1262 v k.ú. Stolín 
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Bod Věc 

9. Prodej části pozemku p.č 889/87 v k.ú. Červený Kostelec 

10. Prodej  pozemku z majetku města p.č. 254/1 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce 

11. Prodej  pozemku z majetku města p.č. 74 v k.ú. Horní Kostelec 

12. Prodej části pozemku p.č 182/4 v k.ú. Horní Kostelec 

13. Koupě části pozemku do majetku města p.č. 593/2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 

14. Revokace usnesení č. Z-2018/01/5 ze dne 15. 2. 2018 

15. Směna částí pozemků p.č. 147 a 1355/9, za část pozemků p.č. 141/1 a p.č. 143 v k.ú. Červený 
Kostelec 

16. Směna částí pozemků p.č. 798/1 za p.č. 1171/2 v k.ú. Červený Kostelec 

17. Parkoviště - hrad Vízmburk III. 

18. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 

19. 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 vědom í  

kontrolu plnění úkolů z jednání ZM. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 

 

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. Nosek - mám dotaz na pana starostu na Svojsíkův park. V podkladech se píše, že Svojsíkův park -  
doposud nevyjasněné požadavky na využití parku. Jen připomínám, že peníze na studii jsou připraveny v 
letošním rozpočtu Nevím, co znamená, že nejsou vyjasněné požadavky na využití parku. Je to téměř rok 
co byla uspořádána akce pro lidi v parku, kteří se vyjádřili, jak by chtěli park využít. Byla tady také skupina 
studentů, kteří se také zabývali využitím parku A.B. Svojsíka. Informací a nápadů je dost, jen je třeba se 
dohodnout s nějakým krajinným architektem, aby ve spolupráci s městem studii vypracoval. 
Starosta - informací a nápadů je dost. RM zbývá posunout proces do úrovně výběru a zpracování zadání. 
P. Vít - volejbal - jak se bude dále postupovat na volejbale? Do kdy budou hotové povrchy? Bude do léta 
hotova kanalizace a dlažba, abychom mohli odehrát podzimní sezónu? O jarní sezónu jsme přišli, i když 
tam nikdo nic nedělal. 
P. Prouza - nedělalo se, protože nebyly vyrobeny buňky. Teď se na tom začne intenzivně pracovat. Buňky 
jsou vyrobeny. Udělají se základy, na ně přijdou buňky, udělá se opěrná zeď. Nechtěli začít s pracemi 
dokud nebyly vyrobeny buňky. Práce by byla přerušena, než by byly vyrobeny buňky. Práce byly závislé na 
výrobě buněk. 
P. Lelková - při výjezdu z ul. Lánská do ul. Jirásková není vidět přes vzrostlé stromy. 
Předloženo bylo následující usnesení 
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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

3.  Malý sál Divadla J. K. Tyla 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
 
Vedoucí odboru rozvoje města předložil ZM návrh na provedení výběrového řízení na veřejnou zakázku ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění, s předpokládanou částkou 7 661 973 Kč vč. DPH na zhotovitele 
stavby „Interiér malého sálu Divadla J.K.Tyla“ v měsíci srpen - září 2018 s realizací stavby od měsíce 
duben - červenec 2019. Přesný termín realizace stavby bude upřesněn ředitelem Městského kulturního 
střediska Tomášem Šimkem dle připravovaného programu divadla na rok 2019. Posun termínu realizace 
stavby na příští rok je navržen z důvodu, že při rekonstrukci malého sálu nemůže být v provozu divadlo a je 
nutné naplánovat termín uzavření v návaznosti na programy plánované Městským kulturním střediskem. Z 
tohoto důvodu vedoucí odboru rozvoje města předložil návrh na zařazení investiční akce do rozpočtu 
města na rok 2019. 
 
Připomínky: 
P. Hanuš - jakým způsobem se ředitel MKS vyrovná s uzavřením divadla? Je možnost využít grafoklub? 
Starosta -  domluvili jsme se s ředitelem MKS na uzavření divadla v půlce dubna 2019. 
Pí Minaříková - částka, která byla předpokládána nebyla 7 600 000,- Kč. Výběr se dělal na poloviční částku 
a my máme schválit 7 600 000,- Kč. 
P. Prouza - tato částka se dala předpokládat. My jako investiční odbor jsme říkali, že to bude 5 miliónu. 
Vedení města tam chtělo dát tuto částku. Já osobně jsem říkal, že to bude 5 miliónů. 
Starosta - stavba se průběžně měnila od prvotního návrhu, tak aby se co nejvíce prostor využil. Co se týče 
výběrového řízení, tak to rozvoj města konzultoval s p. Kudrnáčem, který výběrové řízení administroval a 
není v tom žádný problém. 
Pí Franková - máte konečnou verzi projektové dokumentace. 
P. Prouza - ano je to poslední verze. 
Starosta - ještě není projektová dokumentace převzata. Po převzetí bude zveřejněna na webu města. 
P. Vondra - ZM nebyly předloženy změny, nevíme, co se tam mění. 
Starosta - vysvětlení, poslední změny tam jsou: posunutí příčky směrem k WC, aby se prostor co nejlépe 
využil pro potřeby baru, dále se řešila dělící stěna. 
Pí Zajíčková - posunutí dvou příček nejsou 3 milióny. 
P. Hanuš - celý problém je v tom, že v průběhu projektování nastaly požadavky na to, co by se s tím mělo 
udělat. Kolikrát se posouval termín dodání. 
P. Prouza  - 3x se posouval termín dodání. 
P. Hanuš - to je způsobeno tím, že narůstaly požadavky, co by se s tím mělo udělat. Akce byla nějak 
připravena, pak se to stále upravovalo. Proto se dostáváme na tuto částku. Myslím, že idea byla někde 
zveřejněna. Pokud se jednou rozhodlo, že se malý sál udělá, tak ať se to udělá pořádně.  
P. Prouza - základní návrh je zveřejněn. 
P. Nosek - jak se stane, že s 5 milionu stane 7,5 milionu. 
P. Prouza - to by do toho nemohli různí pracovníci vstupovat a vznášet požadavky. Vyhovělo se kultuře, 
aby byl sál, tak jak si ho představují. Za 3 miliony to není možné udělat. Já jsem na to upozorňoval i do 
výběru se daly 3 miliony. Upozorňoval jsem na to a byl jsem donucen, abych tam 3 miliony dal. 
Starosta - v rozpočtu byly 3 milióny, soutěž byla na 3 milióny to je pravda. Potom tam požadavky 
přiskakovaly, doufali jsme, že ten nárůst nebude takový.  
P. Laštovička - kdyby k tomuto bodu byla ukázána jednoduchá tabulka, kde by bylo vidět, co bylo v zadání 
za 5 miliónu a co se navýšilo, tak se tady o tom nemusíme dohadovat. 
P. Hanuš - původní záměr byl úplně jiný, proto tam byla dána částka 5 miliónu. Přečtěte si zápisy z RM a z 
kulturní komise, kolikrát se prodlužoval termín na dodání dokumentace, protože se objevovaly nové a nové 
požadavky. S řadou věcí se nepočítalo, tak se nedivme, že jsme na této částce. 
Starosta - ta souslednost byla, že to projednala prvotně kulturní komise, pak se to zapracovalo do zadání. 
Potom byl výběr návrh od p. Dařbujána, dále do toho vstoupilo, že to nevyhovuje hygieně a řešila se dělící 
stěna. 
P. Vít  - jaká je četnost využití? 
Pí Řezníčková - využití se najde hudba menších forem, ZUŠ, přednášky, výroční schůze atd. 
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Starosta - je to směřováno k tomu, aby tu mohly být kulturní akce. 
P. Kábrt - v souvislosti s touto investicí je uvažováno se zdražením vstupného do divadla? 
Starosta - o tomto jsme se nebavili. 
P. Prouza - k té ceně, p. arch. Wajsar to připravoval před 4 lety a ta cena byla 5 miliónů. 
Pí Zajíčková - předložit na příštím ZM projektovou dokumentaci. 
Starosta - projektová dokumentace bude zaslána ZM a bude na webu pod investičními akcemi. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

1.  provedení výběrového řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
stavební práce dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v 
platném znění, s předpokládanou částkou 7 661 973 Kč vč. DPH na zhotovitele stavby „Interiér 
malého sálu Divadla J.K.Tyla“ v měsíci srpen – září 2018 s realizací stavby od měsíce duben – 
červenec 2019. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:4 

2.  zařazení investiční akce „Interiér malého sálu Divadla J. K. Tyla“ do návrhu rozpočtu města na 
rok 2019 k realizaci. 

 

 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:2 

 

4.  Centrum města Červený Kostelec 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta města předložil ZM následující bod. Po široké a cílené diskusi, týkající se funkčního a 
architektonického řešení centra města, která probíhala na veřejném jednání zastupitelstva města 15.3. 
2018 a následně na komisi architektury urbanismu a rozvoje města 31.5. 2018, předkládá rada města 
návrh rozšíření rozsahu plánované ideové arch. soutěže „Veřejný prostor - ul. 5. května- autobusové 
nádraží“ o prostor náměstí a přilehlých ulic. Rada města doporučuje ZM schválit nově popsaný rozsah 
ideové arch. soutěže pod názvem „Centrum města Červený Kostelec“. Rozsah navrženého zájmového 
území je přílohou tohoto bodu. 
 
Připomínky: 
Pí Minaříková - máte představu, co můžou architekti vymyslet s dopravou? Máme několik návrhů. Dokud, 
ale náměstí neupravíme dopravně, tak s ním nic neuděláme. 
Starosta - architekti mohou využít studie, které město už má nebo mohou vymyslet něco vhodnějšího, lepší 
řešení. 
P. Hanuš - budeme mít další návrh do šuplíku. Všechny návrhy skončí u toho, že musí řešit dopravu. 
Museli bychom to řešit přes soukromé pozemky. Chtěl bych upozornit, že to řešení bude přesahovat 
finanční možnosti města. Připravuje se projekt Jiráskova ulice, je připraven projekt na Sokolskou ulici, 
připravuje se akce Fotbalový stadion, budeme řešit kemp Brodský a je připraven projekt mezi školami. 
Uvědomte si, kam se dostáváme. Mám obavu, že to zůstane v šuplíku, protože řešení je velice náročné. Za 
současné situace to nejde. Nepadlo tady rozhodnutí, jak to bude s dopravním terminálem. Od toho se to 
odvíjí. 
Starosta - problematika náměstí se řeší hodně dlouhou dobu. Doporučoval bych přijetí tohoto usnesení, 
proto abychom si k tomu dali nějaký rámec a ten první krok, který určuje správný směr. Výsledek ze 
soutěže by zastřešoval celé to řešení centra města a potom se můžou dělat dílčí kroky. Je to dlouhodobé 
plánování. Dílčí kroky bez začátku nejsou přijatelné.  
P. Nosek - komise architektury navrhovala, aby na tom zadání ve spolupráci s městem pracovala firma, 
která má zkušenosti s takovým velkým soustem jako je ideová soutěž na centrum města. Architektonická 
vize města je to k čemu bychom na základě té soutěže měli dojit. Zadání by mělo probíhat ve spolupráci s 
městem, budeme se bavit o nějakém využití. Nelze dělat soutěž na základě hotové vize. 
P. Hanuš - vždycky se budeme pohybovat na soukromích pozemcích. 
P. Vondra - co se nezačne realizovat v horizontu 10 let, tak skončí v šuplíku. Přijdou noví mladí lidé, nové 
technologie, noví architekti atd. Kolik za takovouto soutěž chce město dát? Kolik to může stát? 
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Starosta - odhad 600 až 700 tisíc Kč. Doporučuji, abychom ten první krok udělali a hledalo se dlouhodobé 
řešení.  
P. Kábrt - co bude řešit studie? 
P. Wajsar - studie by měla přinést dopravní řešení a pak urbanistickou koncepci centra města. 
P. Brand - pokud toto neodsouhlasíte zazdíte město na dalších 10 let. Máte jedinečnou možnost pro toto 
město něco udělat. 
P. Rýdl - jsem přesvědčen, že během 10 let se z toho nebude realizovat vůbec nic. Chápu, že ta soutěž je 
potřeba, ale musí být v momentě, kdy bude vize, že na to budou peníze. 
Starosta - já to vnímám jako dlouhodobé plánování a ten krok se udělat musí. 
P. Nosek - nemůžeme izolovaně řešit ul. 5. května, náměstí, autobusové nádraží, dopravní řešení atd. 
Tento prostor je provázaný. Je třeba to řešit jako celek. Udělá se koncept, který se bude postupně 
naplňovat. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

přípravu zadání soutěže o návrh „ideové architektonické soutěže“ pod názvem „Centrum města 
Červený Kostelec“ dle přiloženého rozsahu území. 

Tento návrh nebyl přijat. 

nepřijato, pro:9 proti:0 zdržel:12 

 

5.  Informace z jednání kontrolního výboru ze dne 23.4.2018 a 23.5.2018 

Předkladatel: Vedoucí správního odboru 
 
Vedoucí správního odboru informovala ZM o jednání kontrolního výboru, které se konalo dne 23.4.2018 a 
23.5.2018. Zápisy jsou přílohou. 
 
Připomínky: 
P. Hanuš -bude zkontrolována inventarizace majetku. 
Pí Franková - kontrola proběhne v září 2018. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání kontrolního výboru ze dne  23.4.2018 a 23.5.2018. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:1 

 

6.  Dohoda s obcí Horní Radechová o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ 

Předkladatel: Vedoucí správního odboru 
 
Vedoucí správního odboru předložila ZM k projednání návrh obce Horní Radechová na uzavření dohody o 
vytvoření společného školského obvodu spádové Základní školy V. Hejny Červený Kostelec pro II. stupeň 
základní školy. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

uzavřít dohodu s obcí Horní Radechová o vytvoření společného školského obvodu spádové Základní 
školy V. Hejny Červený Kostelec, Komenského 540, pro II. stupeň základní školy 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

 

7.  Koncepce finančně provozní analýzy kempu Brodský ve variantách. 
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Předkladatel: Vedoucí majetkového odboru 
 
Vedoucí majetkového odboru předložil ZM zpracovaný podnikatelský plán a analýzu fungování a dalšího 
rozvoje kempu a zázemí rybníku Brodský, který předložila Východočeská rozvojová s.r.o. 
 
Připomínky: 
P. Hanuš - analýzu jsem si pročetl, ale nedává odpověď na základní otázku. Otázka nájmu či je nebo není 
relevantní. Je třeba stanovit podmínky za jakých se to bude pronajímat. To jsou věci, na které jsem 
odpověď nedostal. 
 
P. Hanuš - předložil protinávrh usnesení: ukládá radě města připravit investiční záměr kempu Brodský. 
 
P. Spůra - když p. Kolovrat řekne, že si rybník oplotí, tak jak to bude?  
Starosta - je to vedeno, jako rekreační oblast. Je na to smlouva, která to umožňuje. Mělo by to pokračovat 
tak jak to je. 
P. Hrstka - upozornil, že je ve střetu zájmu, tak se zdržím hlasování. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

podnikatelský plán a analýzu fungování a dalšího rozvoje kempu a zázemí rybníku Brodský, který 
předložila Východočeská rozvojová s.r.o. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:2 

I I .   schva lu je  

i nadále ponechat kemp Brodský v majetku města dle varianty 5.1. Analýzy fungování a dalšího 
rozvoje kempu Brodský, Č. Kostelec zpracované v květnu 2018 firmou Východočeská rozvojová s.r.o. 

přijato, pro:20 proti:1 zdržel:2 

I I I .   souh las í  

s investováním do rozvoje kempu Brodský. 

přijato, pro:15 proti:0 zdržel:8 

IV .   uk ládá  

radě města připravit investiční záměr kempu Brodský. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:4 

 

8.  Prodej pozemku p.č 1262 v k.ú. Stolín 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej pozemku z majetku města -  p.č. 1262 (ostatní plocha) o 
výměře 222 m

2
v k.ú. Stolín pro pana **** *****, ******* ****, *** ** ******* ********. Důvodem žádosti o prodej 

pozemku je zajištění přístupu k vlastní nemovitosti na poz. p.č. 1263 k č.p. 52 . Pozemek za cenu v čase a 
místě obvyklou 200,- Kč/m

2
.  Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 

16. 5. 2018 do 31. 5. 2018. 
Žadatel doložil kupní smlouvu, která je přílohou tohoto bodu. 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise doporučuje prodej odložit do doby, než bude znám nový majitel 
pozemku p.č. 1263. Komise upozorňuje na Územní plán - využití plochy - plochy zeleně přírodního 
charakteru. 
Komise majetková: Komise doporučuje prodej odložit - dle vyjádření Komise výstavby a rozvoje města 
RM: nedoporučuje prodej 
 
 
Připomínky: 
P. Vondra - pozemek je využíván na zařízení staveniště. 
Místostarosta - bylo to konzultováno s p. Košutem a nemá s tím problém. 
P. Hanuš - jde tam přesto kanalizace. Kvůli přístupu by měla část pozemku zůstat v majetku města. 
Předloženo bylo následující usnesení 
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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

prodej pozemku z majetku města -  p.č. 1262 (ostatní plocha) o výměře 222 m² v k.ú. Stolín pro pana 
**** *****, ******* ****, *** ** ******* ********, za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč/m

2
, současně 

upozorňuje na územní plán – využití plochy: plochy zeleně přírodního charakteru. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:2 

 

9.  Prodej části pozemku p.č 889/87 v k.ú. Červený Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 889/87 (ostatní 
plocha, ostatní komunikace) o výměře 50 m

2
 v k.ú. Červený Kostelec, dle geometrického plánu č. 1803-

203/2017, vypracovaného Ing. Vítězslavem Daňkem, Geodézie Topos a.s., pro paní ***** ********, ******** 
*********** ****, *** ** ******* ********. Převod pozemku byl schválen ZM 24. 6. 1999 - bod 3.4. 
V souvislosti s platnými zákony, je nutné záměr prodeje znovu zveřejnit a znovu schválit Zastupitelstvem 
Města Červený Kostelec. Cena za pozemek je stanovena smlouvou budoucí ze dne 22. 5. 2000, která je 
přílohou.  
Záměr prodeje nemovitosti, byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 2. 5. 2018 do 21. 5. 2018. 
Komise výstavby a rozvoje města: komise doporučuje 
 
Komise majetková: doporučuje prodej 
RM: doporučuje prodej 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 889/87 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 50 
m² v k.ú. Červený Kostelec, dle geometrického plánu č. 1803-203/2017, vypracovaného Ing. 
Vítězslavem Daňkem, Geodézie Topos a.s., pro paní ***** ********, ******** *********** ****, *** ** ******* 
********, cena za pozemek je stanovena smlouvou budoucí ze dne 22. 5. 2000. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

10.  Prodej  pozemku z majetku města p.č. 254/1 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej pozemku z majetku města p.č. 254/1 v k.ú. Olešnice u 
Červeného Kostelce (ostatní plocha, neplodná půda), o výměře 178 m

2
, pro paní ****** **********, ******** 

***, *** ** ******* ********. Žadatelka vlastní nemovitost na protější straně komunikace s malým prostorem 
pro parkování osobního automobilu. Pozemek p.č. 254/1 by využila pro parkovací stání.  
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu do 3. 5. 2018 do 19. 5. 2018.  
 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise prodej nedoporučuje. Komise upozorňuje na Územní plán - 
využití plochy - plochy zeleně přírodního charakteru. 
 
Komise majetková: nedoporučuje prodej z důvodu jediného možného přístupu k vodnímu toku Olešnice, na 
pozemku se nachází i obecní studna/pumpa (funkční - pramen nevysychá ani přes léto). 
RM: nedoporučuje prodej 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

prodej pozemku z majetku města p.č. 254/1 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce (ostatní plocha, 
neplodná půda), o výměře 178 m², pro paní ****** **********, ******** ***, *** ** ******* ********, z důvodu 
zachování přístupu k vodnímu toku Olešnice a obecní studně. 
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přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

11.  Prodej  pozemku z majetku města p.č. 74 v k.ú. Horní Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej pozemku z majetku města p.č. 74 v k.ú. Horní Kostelec 
(ostatní plocha, ostatní komunikace), o výměře 561 m

2
 pro ******** * ***** ********, ***** ******** **, *** ** 

******* ********. Důvodem žádosti je rozšíření vlastního, sousedního pozemku p.č. 76. Žadatelé plánují na 
svém pozemku terénní úpravy, do kterých by rádi zahrnuli i pozemek p.č. 74.  
Jedná se o prostor bývalé skládky, kde, jak žadatelka tvrdí, stále občas někdo, něco vyhodí a oni pak 
musejí tento odpad likvidovat.  
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu do 3. 5. 2018 do 19. 5. 2018.  
 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise nedoporučuje prodej. V době přívalových dešťů pozemkem 
protéká velké množství vody z výše položených pozemků směrem od Končin. Při zastavění daného 
pozemku hrozí, že při vydatných přívalových deštích všechen navezený materiál skončí v Červeném 
potoce a dojde k jeho zanesení - zvýšení úrovně zátopové hladiny pro sousední objekty u potoka… 
 
Komise majetková: nedoporučuje prodej, dle vyjádření komise výstavby. 
RM: nedoporučuje prodej 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

prodej pozemku z majetku města p.č. 74 v k.ú. Horní Kostelec (ostatní plocha, ostatní komunikace), o 
výměře 561 m², **************************************************** z důvodu, že v době přívalových dešťů 
pozemkem protéká velké množství vody z výše položených pozemků směrem od Končin. Při 
zastavění daného pozemku hrozí, že při vydatných přívalových deštích všechen navezený materiál 
skončí v Červeném potoce a dojde k jeho zanesení – zvýšení úrovně zátopové hladiny pro sousední 
objekty u potoka. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

 

12.  Prodej části pozemku p.č 182/4 v k.ú. Horní Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 182/4 (trvalý travní 
porost) o výměře cca 81,5 m

2
 v k.ú. Horní Kostelec, pro ***** *****, ******** **, ******* ******** * ***** ********, 

**** ******** ***, ******* ********* Pozemek má sloužit jako příjezdová komunikace pro budoucí nemovitosti 
na sousedním pozemku  p.č. 177 ve vlastnictví žadatelů. Pozemek za cenu v čase a místě obvyklou 200,- 
Kč/m

2
. 

Záměr prodeje nemovitosti, je zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 28. 5. 2018 do 12. 6. 2018. 
 
Komise výstavby a rozvoje města: komise prodej doporučuje 
Komise majetková: doporučuje prodej části pozemku 
RM: doporučuje prodej 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 182/4 (trvalý travní porost) o výměře  cca 81,5 m² v k.ú. 
Horní Kostelec, pro ***** *****, ******** **, ******* ******** * ***** ********, **** ******** ***, ******* ********* 
Pozemek bude sloužit jako příjezdová komunikace pro budoucí nemovitosti na sousedním pozemku  
p.č. 177 v k.ú. Horní Kostelec. Pozemek za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč/m². 

přijato, pro:20 proti:1 zdržel:0 
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13.  Koupě části pozemku do majetku města p.č. 593/2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání koupi části pozemku do majetku města p.č. 593/2 v k.ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem (ostatní plocha, manipulační plocha), o výměře cca 37 m

2
, od firmy LIBERECKÁ 

OBALOVNA, s.r.o. - Liberec, Hrádecká 247, 460 01 Liberec 33 - Machnín, IČ: 622 45 589. Město Červený 
Kostelec připravuje realizaci výstavby „Chodník obalovna - Devět křížů“, která částečně zasahuje do 
pozemku v majetku Liberecké Obalovny. Realizace této stavby je podmíněna ze strany Liberecké 
Obalovny odkoupením části pozemku p.č. 593/2, který se bude nacházet pod povrchem chodníku .  
Pozemek za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč/m

2
. 

Komise majetková: doporučuje koupi části pozemku 
RM: doporučuje koupi 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

koupi části pozemku do majetku města p.č. 593/2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem (ostatní 
plocha, manipulační plocha), o výměře cca 37 m², od firmy LIBERECKÁ OBALOVNA, s.r.o. – Liberec, 
Hrádecká 247, 460 01 Liberec 33 – Machnín, IČ: 622 45 589, za účelem realizace výstavby „Chodníku 
obalovna – Devět křížů“, za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč/m

2
. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

14.  Revokace usnesení č. Z-2018/01/5 ze dne 15. 2. 2018 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání revokaci usnesení č. Z-2018/01/5 ze dne 15. 2. 2018, na jehož 
základě byla schválena směna 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
. 

Důvodem revokace je nesoulad mezi schváleným záměrem a skutečným zaměřením.  
 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise doporučuje 
 
Komise majetková: doporučuje revokaci 
RM: doporučuje revokaci 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   revoku je  

usnesení č. Z-2018/01/5 ze dne 15. 2. 2018, směnu částí pozemků s doplatkem z majetku města - 
p.č. 147 (ostatní plocha) o výměře cca 26 m², za část pozemku p.č. 141/1 (ostatní plocha) o výměře 
cca 32 m² a p.č. 143 o výměře cca 3,80 m² ve vlastnictví paní ****************************, které bude 
uhrazen zbytek ze směňovaného pozemku za cenu v čase a místě obvyklou 300,- Kč/m². 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

15.  Směna částí pozemků p.č. 147 a 1355/9, za část pozemků 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 z majetku města - p.č. 147 (ostatní plocha) 
o výměře cca 26 m

2
 a p.č. 1355/9 (ostatní plocha) o výměře cca 6,50 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 ****** ********, ** 

****** ***, *** ** ******* ********. Záměr směny pozemků, byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 
3. 5. 2018 do 21. 5. 2018. 
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Směna z důvodu plánované opravy chodníku v této části. 
 
Komise výstavby a rozvoje města: doporučuje  
Komise majetková: doporučuje směnu pozemků 
RM: doporučuje směnu pozemků 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

směnu částí pozemků z majetku města - p.č. 147 (ostatní plocha) o výměře cca 26 m² a p.č. 1355/9 
(ostatní plocha) o výměře cca 6,50 m²,  za část pozemku p.č. 141/1 (ostatní plocha) o výměře cca 32 
m² a p.č. 143 o výměře cca 3,80 m² ve vlastnictví paní ****************************************************** 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

16.  Směna částí pozemků p.č. 798/1 za p.č. 1171/2 v k.ú. Červený Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání směnu části pozemku z majetku Města Červený Kostelec - p.č. 
1171/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 50 m

2
, za část pozemku p.č. 798/1 (lesní 

pozemek) o výměře cca 50 m
2
 v majetku **** * ***** ***********, ***** * ****** ***, *** ** ***** ********  

Důvodem směny narovnání hranic mezi pozemky p.č. 1171/2  a p.č. 798/1 - u tohoto pozemku je zažádáno 
o vynětí ze zemědělského půdního fondu z důvodu záměru výstavby rekreačních objektů . Záměr směny 
pozemků byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 3. 5. 2018 do 19. 5. 2018. 
 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise směnu doporučuje. 
Komise majetková: doporučuje směnu částí pozemků 
RM: doporučuje směnu 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

směnu části pozemku z majetku Města Červený Kostelec – p.č. 1171/2 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře cca 50 m², za část pozemku p.č. 798/1 (lesní pozemek) o výměře cca 50 m² v 
majetku **** * ***** ***********, ***** * ****** ***, *** ** ***** *******, z důvodu narovnání hranic mezi 
pozemky p.č. 1171/2  a p.č. 798/1. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

17.  Parkoviště - hrad Vízmburk III. 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků 
Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v české a polské verzi. Jedná se o znovu podání žádosti o 
dotaci, kterou ZM schvalovalo v roce 2017. Žádost byla EURG schválena, ale skončila pod "čarou". 
Účelem této dohody je spolupráce na projektu "Po stopách společné středověké historie", jehož součástí je 
navrženo pro návštěvníky zříceniny hradu Vízmburk vybudování parkoviště pro 20 automobilů na části 
pozemku p.č. 665/3 a prodloužení stávající účelové komunikace na pozemku p.č. 879 v k.ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem. Podepsaná dohoda v obou jazycích je nutná jako příloha k žádosti o dotaci. Dohoda 
o spolupráci je přílohou zápisu. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

znění Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko v české a polské verzi týkající se spolupráce na projektu "Po stopách společné 
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středověké historie", jehož součástí je navrženo pro návštěvníky zříceniny hradu Vízmburk 
vybudování parkoviště pro 20 automobilů na pozemku p.č. 665/3 a prodloužení stávající účelové 
komunikace na pozemku p.č. 879 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:1 

 

18.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 

Předkladatel: tajemník 
 
Tajemník městského úřadu předložil ZM návrh OZV č. 1/2018, o změně OZV č. 5/2015, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Červený Kostelec, ve znění OZV č. 2/2017. 
 
Návrh OZV je připraven v souladu s usnesením RM č. R-2018/08/28 z 11.4.2018. 
 
OZV se týká zavedení svozů nádob na bioodpad z domácností svozovou firmou. /V článku 3 odst. 8) se 
doplňuje nové písmeno d)/. 
 
Také se zřizuje nové stanoviště kontejnerů na tříděný odpad ve Lhotě v ulici Výsluní. /Dochází k doplnění 
nového stanoviště nádob v příloze OZV/. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o změně obecně závazné vyhlášky č. 5/2015, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Červený Kostelec, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2017. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

 

19.  Diskuse 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta - poděkoval občanům za to, že dobře třídí odpady. Naše město získalo ocenění čistá obec v 
kategorii nad 2000 obyvatel v počtu nejvíce sebraného tříděného odpadu. 
Starosta - informoval o žháři, kterého řeší Policie ČR. Byla vydána tisková zpráva k této situaci. 
P. Mědílek - něco nového k domu pro seniory? 
Starosta - pracujeme ještě na jedné variantě, která je umístěna na pozemcích p. Martínka. Dolaďujeme 
kapacitu. Ještě se na tom pracuje. 
Pí Minaříková - co je nového s prodejnou Lidl. 
Starosta - firma Lidl by se ráda vrátila do Č. Kostelce na území, která má koupené. Firma Lidl změnila 
provozovny z menší na větší, proto se na pozemek nevejdou a jednají s vlastníky o odkoupení části 
pozemku, na které stojí hala a mrakodrap. 
P. Kábrt - na nové komunikaci v Olešnici od sokolovny směrem do kouta jsou po přívalových deštích 
zanešeny vpustě. Jestli se někdo bude zabývat pravidelným čištěním. 
Starosta - proběhla jednání s vedením ZD Žernov, tam jsme se dohodli na vyčištění a řekli jsme si celou 
řadu připomínek. Budeme jednat s pozemkovým úřadem, aby se naplnily pozemkové úpravy týkající se 
Stolína. 
Místostarosta - řešíme vybrání melioračního žlabu, čištění trub atd. Byl jsem informován z pozemkového 
úřadu, že se připravuje projekt poldru ve Stolíně. 
P. Kábrt - dětské hřiště v Olešnici je dosti v zanedbaném stavu. 
P. Hruška - jestli by šlo odstranit značku dej přednost v jízdě u křižovatky Školní a Budovatelská. 
Starosta - bude předáno dopravní komisi. 
Předloženo bylo následující usnesení 
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připomínky členů ZM a občanů. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

           Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
 
 
 
                Ing. Milan Hrstka 
 

                 Richard Bergmann, místostarosta 
 
 
 
 
                 Jiří Regner 
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