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ZÁPIS  

z 5. zasedání   Zastupitelstva města Červený Kostelec 

 konané dne 20. 9. 2018 v 16:00 hod.  

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

 
Přítomni: Ing. Rostislav Petrák, Richard Bergmann, Jana Kmochová, Michaela Cinková, Ing. Marcela 

Franková, Ing. Jiří Hanuš, Ing. Pavel Kábrt, Ing. Roman Kejzlar, Marcela Kollertová, Lukáš 
Laštovička, DiS., Petr Mědílek, PharmDr. Zuzana Minaříková, Petr Nejman, Mgr. Štěpán Nosek, 
Jiří Regner, Tomáš Rýdl, Hana Řezníčková Kukulová, DiS., Zdeněk Spůra, Jiří Vít, Josef 
Vondra, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Jiří Zachovský, Irena Petirová, Ing. Jaroslav Kordina, Ing. 
Věra Udatná, Jiří Prouza, Edita Němcová, Ing. Michal Tošovský, Bc. Tomáš Král, Ing. Emil 
Košut, Ing. Petr Fišer  

Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta  

Omluveni: Ing. Milan Hrstka, Vlastimil Klepáček, Ing. Eva Zajíčková, Michal Škoda  

Ověřovatelé: Ing. Marcela Franková, Ing. Roman Kejzlar, 

 19-18,0,1,S 

Zapsal:  Kateřina Macková, Vedení města a radnice  

 
Text zahájení: 

Prezenční listiny předloženy 

 

Návrhová komise 

Hanuš Jiří, Rýdl Tomáš, Vít Jiří 

18-15,0,3,S 

 

Hlasování o programu: 

19-19,0,0,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. Parkoviště - hrad Vízmburk 

4. Hospodaření města za leden až srpen 2018 

5. Rozpočtové opatření č.47/2018 

6. Rozpočtové opatření č.56/2018 

7. Prominutí nedobytných pohledávek 

8. Bezúplatný převod, přijetí daru, část pozemku p.č. 1355/1 v k.ú. Červený Kostelec 
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Bod Věc 

9. Prodej pozemku z majetku města p.č. 345 v k.ú. Červený Kostelec 

10. Prodej pozemku z majetku města p.č. 345 v k.ú. Červený Kostelec 

11. Prodej pozemku z majetku města p.č. 164/1 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 

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

13. Prodej části pozemku p.č 1262 v k.ú. Stolín 

14. Prodej části pozemku p.č 418/1 v k.ú. Stolín 

15. Prodej části pozemku z majetku města p.č. 838/5 v k.ú. Červený Kostelec 

16. Prodej  pozemku z majetku města st. p.č. 14/2 a části pozemku p.č. 182/4, vše v k.ú. Horní 
Kostelec 

17. Prodej  pozemku z majetku města st. p.č. 14/2 a části pozemku p.č. 182/4, vše v k.ú. Horní 
Kostelec 

18. Koupě části pozemku do majetku města p.č. 51 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 

19. Revokace usnesení č. Z - 2017/08/16 ze dne 17. 12. 2017 

20. Uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě o darování věci nemovité 

21. Deklarace partnerství k mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis na rok 2019 

22. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 

23. Dotační program pro rok 2019 

24. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

25. Diskuse 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1.  Kontrola plnění úkolů z jednání ZM 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Z-2018/4/7 dne 21.6.2018 ukládá radě města připravit investiční záměr kempu Brodský. 
R-2018/17/35 dne 18.7.2018 ukládá vedoucímu odboru rozvoje města ve spolupráci s majetkovým 
odborem připravit investiční záměr kempu Brodský 
 
Vedoucí odboru rozvoje města začal přípravu investičního záměru a předložil RM dotazy týkající se 
základních parametrů pro zpracování tohoto záměru. RM mimořádně projedná 17.9.2018. 
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: 
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P. Hanuš  - Malý sál Divadla J. K. Tyla - je to na zimní akci, firmy mají v létě hodně práce. 
P. Prouza - my bychom to udělali rádi v zimě, ale přerušil by se provoz divadla a zimní sezóna je pro 
divadlo nejpodstatnější.  
P. Hanuš - Jiráskova ulice - nastane otázka, jestli do této akce jít. Cena se pohybuje okolo 84 milionů 
korun. Město investovalo do kanalizace v roce 1997 -1999 140 milionu Kč. Počítalo se s odvodněním 
komunikace a najednou budeme dělat další kanalizaci. Uvědomme si, co to udělá s cenou vody. Jestli má 
smysl do této akce jít. 
P. Hanuš - začněte počítat, připravujete Jiráskovu ulici 84 milionu Kč, Sokolskou ulici 42 milionu Kč, 
rekonstrukci Letné 20 milionu Kč, prostranství mezi školami - za 4 roky se nepoložila cihla, není to dobrá 
vizitka, fotbal 40 milionu Kč, malý sál Divadla J. K. Tyla 8 milionu Kč, celkem je to 215 milionu Kč. Mluví se 
o tom, že se postaví tělocvična u školy to je dalších 45 milionů Kč. Je to celkem 260 milionů Kč. V době, 
kdy rostou mandatorní výdaje budete mít problém toto všechno zainvestovat. Začněte zvažovat, jestli za 
tuto cenu do akce Jiráskova ulice vůbec jít. Když vidím, že jsme postavili kanalizaci v celém městě za 140 
milionu a za Jiráskovu ulici dáme 84 milionu, to je drsná záležitost. Přitom v Jiráskově ulici je kanalizace 
nová, která počítala i s odvodněním. 
Starosta - Jiráskova ulice - podíl města na dešťové kanalizaci se bude projednávat při rozpočtu města. 
P. Mědílek - Jiráskova ulice - má to být akce na 2 roky. Důvod? 
P. Prouza - původně to chtěli udělat za rok, ale zavřít Jiráskovu ulici na rok a odstavit firmy nejde, vozíme, 
také děti do základní školy. 
P. Mědílek - takže by se Jiráskova ulice dělala 2 roky a byla částečně průjezdná? 
P. Prouza - rozdělit Jiráskovu ulici, aby se dalo jezdit z vrchu a spodek udělat a obráceně. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:1 

 

3.  Parkoviště - hrad Vízmburk 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
 
Vedoucí odboru rozvoje města seznámil ZM s průběhem přípravy stavby parkoviště pro návštěvníky hradu 
Vízmburk. Dne 28.8.2018 doručila paní Libuše Švecová zamítavé stanovisko k této stavbě, která má být 
realizována na pozemku p.č.665/3 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem v majetku manželů Jana a Libuše 
Švecových, Devět Křížů 98, 549 41 Červený Kostelec i k budoucímu odprodeji části tohoto pozemku 
dotčené stavbou. V minulosti byla s manžely Švecovými uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě kupní a 
Smlouva o právu provést stavbu, které tímto zamítavým stanoviskem pozbývají platnosti.  
Z výše uvedeného důvodu není možné získat na stavbu územní rozhodnutí a není možné žádat o dotaci z 
prostředků Programu Interreg V-A, Česká republika - Polsko. 
RM: doporučuje vyjmout investiční akci "Parkoviště Vízmburk" z realizací na rok 2018 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

vyjmout investiční akci "Parkoviště Vízmburk" z realizací na rok 2018 z důvodu nemožnosti získání 
územního rozhodnutí. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

4.  Hospodaření města za leden až srpen 2018 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM k projednání přehled plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu 
výdajů města za období leden až srpen 2018. Plnění rozpočtu příjmů je v souladu se schváleným 
rozpočtem (plnění je na 68,70 %). Rozpočtové výdaje jsou čerpány v oblasti běžných výdajů na 61,79 % a 
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v investičních na 32,66 %. V průběhu měsíce září se upřesní plánované investiční výdaje z rozpočtu roku 
2018 a některé přejdou do rozpočtu roku 2019 (jedním z přesunů je připravené RO 56 na odpojení 2,642 
mil Kč z akce malý sál divadla). 
 
Připomínky: 
P. Hanuš - kolik peněz je u Sberbank? 
Pí Udatná - u Sberbank je 2 500 000,- Kč. 
P. Hanuš - kapitálové výdaje - doprava, zatím je čerpání na 50%, co bude ještě do konce roku? 
P. Košut - ještě bude rekonstrukce náměstí - obrubníky a místo pro přecházení u Konzumu. 
Pí Udatná - rekonstrukce náměstí půjde z kapitoly částečně z oprav a částečně z investic. 
P. Hanuš - kotelna Větrník - bude vyměněn jeden kotel za kondenzační kotel? 
P. Král - výměna kotle se zatím nechystá. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

hospodaření města za období leden až srpen 2018. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

5.  Rozpočtové opatření č.47/2018 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM návrh RO č.47/2018: 
příjmy   - 1.181.170 Kč 
výdaje  - 1.181.170 Kč 
Ve schváleném rozpočtu je jak v příjmové, tak ve výdajové stránce rozpočtu uvažováno s daní z příjmu 
právnických osob za město Č.Kostelec ve výši 2,959 mil Kč. Po výpočtu daně za uplynulý kalendářní rok je 
skutečná daň nižší o 1.181.170 Kč. Protože si daň "platíme" sami sobě, tak o tuto částku klesne rozpočet 
příjmů na příjmové položce (1122) i rozpočet výdajů na paragrafu 6399 (položka 5365). 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

snížení rozpočtu příjmů na příjmové položce (1122) o 1.181.170 Kč a snížení rozpočtu výdajů na 
paragrafu 6399 (položce 5365) o 1.181.170 Kč, z důvodu nižší daňové povinnosti (DPPO) města. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

6.  Rozpočtové opatření č.56/2018 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM k projednání návrh RO č.56/2018: 
příjmy    0 Kč 
výdaje    - 2.642.000 Kč  
financ.   - 2.642.000 Kč   
v) malý sál divadla - zůstatek nečerpaných inv.prostředků ve výši 2.642 tis. Kč (RS 3 mil Kč) 
fin) odpojení z rozpočtu přes položku financování 8115 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

odpojení finančních prostředků ve výši 2.642.000 Kč z rozpočtu 2018 prostřednictvím položky 
financování (8115) a zároveň snížení kapitálových výdajů na § 3613 o 2.642.000 Kč z důvodu 
přesunu realizace projektu "Divadlo - malý sál" do roku 2019. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 
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7.  Prominutí nedobytných pohledávek 

Předkladatel: Vedoucí majetkového odboru 
 
Vedoucí majetkového oboru předložil ZM materiály k prominutí nedobytných pohledávek vzniklých na 
nájemném a službách. Zánik pohledávky, resp. závazku, upravuje zákon č. 89/2012 Sb, podle kterého činí 
doba promlčení na nájemném a službách 3 roky. Pokud dlužník písemně uzná svůj závazek, běží 
promlčecí lhůta od data uznání 10 roků. V evidenci majetkového odboru se jedná především o nedobytné 
pohledávky, u kterých je pravděpodobnost jejích vymožení velmi nízká a od jejichž vymáhání účetní 
jednotka může upustit a následně je vyřadit z rozvahy z důvodů, že náklady na jejich vymáhání by 
pravděpodobně přesáhly výtěžek z dané pohledávky. S přihlédnutím na stáří dosud nevymožených 
pohledávek, osoby dlužníků a četnost jejich dalších exekucí, nelze s nejvyšší pravděpodobností očekávat 
jakékoliv vymožení dlužních částek. Proto navrhujeme tyto účetně odepsat dle zákona o účetnictví. 
Účelnost jednotlivých vymáhaných pohledávek byla konzultována s JUDr. Vladislavem Ježkem - 
advokátem. Pokud by dlužník odepsanou pohledávku (nebo její část) uhradil, jednalo by se o účetní výnos 
Města Červený Kostelec. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

prominutí nedobytných pohledávek vzniklých na nájemném a službách  č. 1 a 10 dle předloženého 
seznamu. 

přijato, pro:17 proti:0 zdržel:3 

 

8.  Bezúplatný převod, přijetí daru, část pozemku p.č. 1355/1 v k.ú. Červený Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání bezúplatný převod majetku do majetku Města Červený Kostelec - 
část pozemku z majetku Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, Kutnohorská 59, 
500 04 Hradec Králové - Plačice, zastoupená Mgr. Petrem Kašparem, ředitelem organizace, IČ: 70947996, 
vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové, 
IČ: 70889546, p.č. 1355/1 (ostatní plocha, silnice) o výměře 14 m

2
 který byl oddělen geometrickým plánem 

č. 1817-667/2017, ze dne 19. 12. 2017, a bude přisloučen k pozemku p.č. 1355/7 v majetku Města 
Červený Kostelec, dosud není zapsán v katastru nemovitostí, vše v k.ú. Červený Kostelec. 
Darovaný pozemek se stal součástí chodníku, který byl rozšířen z důvodu vybudování bezpečného 
přechodu, na základě smlouvy o výpůjčce, ze dne 18. 7. 2018, schválené pod čj. Z - 2017/04/17 dne 21. 6. 
2017. 
 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise doporučuje. 
 
Komise majetková: Komise souhlasí s bezúplatným převodem. 
RM: doporučuje bezúplatný převod 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

1.  bezúplatný převod (přijetí daru) dílu pozemku p.č. 1355/7 díl a) (ostatní plocha – ostatní 
komunikace, o výměře 14 m²) v k.ú. a obci Červený Kostelec, který byl oddělen z původního 
pozemku p.č. 1355/1 (ostatní plocha – silnice, o původní výměře 7861 m²) a bude přisloučen k 
pozemku p.č. 1355/7 (ve vlastnictví města Červený Kostelec) dle geometrického plánu č. 1817-
667/2017 (ze dne 19. 12. 2017, 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/3037. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 
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2.  ve smlouvě doložku: „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, 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:20 proti:0 zdržel:0 

 

9.  Prodej pozemku z majetku města p.č. 345 v k.ú. Červený Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej pozemku z majetku města p.č. 345 v k.ú. Červený Kostelec 
(orná půda), o výměře 8.458 m

2
, pro ******* *****, ** ***** ***, *** ** ******* ********. Důvodem žádosti je 

rozšíření vlastního, sousedního pozemku se záměrem hospodaření.  
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 21. 8. 2018 do 6. 9. 2018. 
 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise prodej nedoporučuje z důvodu budoucího možného rozvoje 
města. 
 
Komise majetková: Komise prodej nedoporučuje, dle vyjádření komise výstavby. 
RM: nedoporučuje prodej pozemku 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

prodej pozemku z majetku města p.č. 345 v k.ú. Červený Kostelec (orná půda), o výměře 8.458 m², 
pro ******* *****, ** ***** ***, *** ** ******* ******** z důvodu budoucího možného rozvoje města. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:1 

 

10.  Prodej pozemku z majetku města p.č. 345 v k.ú. Červený Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej pozemku z majetku města p.č. 345 v k.ú. Červený Kostelec 
(orná půda), o výměře 8.458 m

2
, pro ******** *********, * ******** ***, *** ** ******* ********. Důvodem žádosti 

je záměr hospodaření a do budoucna na části pozemku zřídit stavbu rodinného domu.  
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 21. 8. 2018 do 6. 9. 2018.  
 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise prodej nedoporučuje z důvodu budoucího možného rozvoje 
města, v současné době je pozemek dle územního plánu nezastavitelný. 
 
Komise majetková: Komise prodej nedoporučuje, dle komise výstavby a rozvoje města. 
RM: nedoporučuje prodej pozemku 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

prodej pozemku z majetku města p.č. 345 v k.ú. Červený Kostelec (orná půda), o výměře 8.458 m², 
pro ******** *********, * ******** ***, *** ** ******* ******** z důvodu budoucího možného rozvoje města a 
proto, že dle územního plánu je v současné době pozemek nezastavitelný. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:1 

 

11.  Prodej pozemku z majetku města p.č. 164/1 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 
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Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej pozemku z majetku města p.č. 164 v k.ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem (trvalý travní porost), o výměře 1090 m

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

******, *** ** ****** *******. Žadatel je dlouhodobým uživatelem pozemku p.č. 164 v k.ú. Lhota za Červeným 
Kostelcem, na základě nájemní smlouvy z roku 2010. Současně je vlastníkem těsně sousedící nemovitosti. 
Rád by tímto rozšířil vlastní pozemek.   
Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 27. 8. 2018 do 12. 9. 2018.  
 
Komise výstavby a rozvoje města:  
 
Komise majetková: Komise prodej nedoporučuje s ohledem na možnost prodeje pozemku za účelem 
výstavby rodinného domu. 
RM: nedoporučuje prodej pozemku 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

prodej pozemku z majetku města p.č. 164 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem (trvalý travní porost), o 
výměře 1090 m², ************************************************ z důvodu možného prodeje pozemku za 
účelem výstavby rodinného domu. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

 

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

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 2095 (ostatní plocha) 
o výměře cca  163 m

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

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. 
Na základě doporučení Zastupitelstva Města Červený Kostelec Z - 2018/03/08 z 11. 4. 2018, p. ****** oproti 
původnímu záměru ustoupil s rozsahem žádaného pozemku tak, aby bylo umožněno v budoucnosti 
vybudování parkovacích stání.  
Dle jednání komisí v květnu 2018 bylo doporučeno, aby zájemce o pozemek (část pozemku) písemně 
přeložil uvažovaný investiční záměr. Komise doporučují zachovat původní charakter okolní zástavby (např. 
uliční čára, výška budovy). Dále doporučují, aby tyto podmínky byly zaneseny do smlouvy. Na základě 
těchto doporučení byl vypracován návrh řešení dle doporučení městského architekta:  
 
1. Z parcely bude před jejím prodejem oddělena určitá část za účelem vybudování parkoviště pro 
návštěvníky lokality - viz příloha. 
2. Na pozemku bude umístěn bytový dům o dvou nadzemních podlažích, případně o třech nadzemních 
podlažích včetně podkroví.  
3. Hřeben střechy bude orientován rovnoběžně s uliční čarou. Výška korunní římsy bude ve stejné výškové 
úrovni jako výška korunní římsy okolních domů.  
4. Maximální výška budovy nad upraveným terénem přilehlé ulice bude 11,00 m.  
5. Dům bude svým jižním průčelím situován přímo na hranici shora uvedeného pozemku a pozemku 
přilehlého veřejného prostranství (Jiráskovy ulice). 
6. Na pozemku domu budou navržena odstavná stání v počtu dle ČSN 73 6110.  
7. Procento zeleně bude činit nejméně 30% z výměry stavebního pozemku.  
 
Záměr prodeje pozemku je zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 17. 5. 2018 do 2. 6. 2018. 
 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise doporučuje prodej při dodržení výše uvedeného doporučení 
městského architekta Ing. Arch. Marka Wajsara 
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Komise majetková: Komise prodej doporučuje při zachování podmínek uvedených městským architektem. 
RM: doporučuje prodej části pozemku 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 2095 (ostatní plocha) o výměře cca  163 m
2
 v k.ú. 

Červený Kostelec pro pana **** ******, ******** ***, *** ** ******* ********, při dodržení podmínek 
uvedených dle doporučení Ing. Arch. Marka Wajsara, 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, 

s tím, že při podpisu smlouvy složí Kupující v hotovosti 200.000,- Kč a poté bude měsíčně splácet 
5.000,- Kč. Pozemek bude zastavěn hrubou stavbou do 3. let od podpisu Kupní smlouvy. Při 
nedodržení podmínek má Prodávající právo odstoupit od smlouvy a kupujícímu vzniká povinnost 
uhradit smluvní pokutu ve výši 30% z částky složené při podpisu Kupní smlouvy. Současně bude mít 
Prodávající do kolaudace stavby předkupní právo na předmětnou nemovitost. 

 

přijato, pro:17 proti:0 zdržel:3 

 

13.  Prodej části 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 cca 190 m

2
 v k.ú. Stolín, tak aby byla zachována rezerva pro případné pokračování chodníku v 

majetku Města Červený Kostelec, pro pana **** *****, ******* ****, *** ** ******* ********. Důvodem žádosti o 
prodej pozemku je zajištění přístupu k vlastní nemovitosti na poz. p.č. 1263 k č.p. 52 . Pan ***** se 
zavazuje, že vybuduje sjezd přes chodník na vlastní náklady, vlastními prostředky. Pozemek za cenu v 
čase a místě obvyklou 200,- Kč/m

2
.  Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce městského 

úřadu od 25. 7. 2018 do 10. 8. 2018. 
 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise nedoporučuje prodej - využití pozemku pro možnost deponie 
materiálu při stavebních akcích města - komise doporučuje umožnit přístup na pozemek p.č. 1263 v pruhu 
šířky 3 m rovnoběžným s hranou chodníku. Komise upozorňuje na Územní plán - využití plochy - plochy 
zeleně přírodního charakteru. 
 
Komise majetková: doporučuje prodej za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč / m

2
. Komise upozorňuje 

na Územní plán - využití plochy - plochy zeleně přírodního charakteru. 
RM: doporučuje prodej části pozemku 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

prodej části pozemku z majetku města - p.č. 1262 (ostatní plocha) o výměře cca 190 m² v k.ú. Stolín 
pro pana **** *****, ******* ****, *** ** ******* ********, za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč/m², při 
zachování rezervy pro případné pokračování chodníku, za předpokladu vybudování sjezdu přes 
stávající chodník vlastními prostředky na vlastní náklady. Příjezdová komunikace bude vybudována v 
souladu s územním plánem – využití plochy: plochy zeleně přírodního charakteru. 

přijato, pro:18 proti:2 zdržel:0 

 

14.  Prodej části pozemku p.č 418/1 v k.ú. Stolín 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 418/1 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace) o výměře cca 31,5 m

2
 v k.ú. Stolín, pro ***** * ******* ******, ******** ***, *** ** ******* 

********. Důvodem žádosti je plánovaná rekonstrukce těsně sousedící, vlastní nemovitosti. V současnosti je 
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pozemek neudržovaný, žadatelé by jej rádi využili jako parkovací plochu před vlastní nemovitostí, kterou by 
rádi zaplotili.  
Záměr prodeje nemovitosti, byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 7. 8. 2018 do 23. 8. 2018. 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise doporučuje prodej. 
 
Komise majetková: doporučuje prodej za cenu v čase a místě obvyklou 150,- Kč/m

2
 s tím, že nedoporučuje 

zaplocení pozemku z důvodu zimní údržby sousedící komunikace 
RM: nedoporučuje prodej části pozemku 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 418/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 
31,5 m

2
 v k.ú. Stolín, pro ***** * ******* ******, ******** ***, *** ** ******* ********, pozemek za cenu v čase 

a místě obvyklou: 150,- Kč/m². 

Tento návrh nebyl přijat. 

nepřijato, pro:11 proti:4 zdržel:5 

 

15.  Prodej části pozemku z majetku města p.č. 838/5 v k.ú. Červený Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej části pozemku z majetku města p.č. 838/5 v k.ú. Červený 
Kostelec (ostatní plocha, ostatní komunikace), o výměře 19,5 m

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

******* ********. Důvodem žádosti je zajištění dalšího přístupu k vlastní, těsně sousedící nemovitosti, vč. 
možnosti parkování. U žádaného pozemku je historicky umístěná branka na pozemek žadatele. 
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 24. 7. 2018 do 9. 8. 2018.  
 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise prodej nedoporučuje - pozemek 838/5 je zahrnut do veřejného 
prostranství. 
 
Komise majetková: nedoporučuje prodej, dle vyjádření komise výstavby a rozvoje města. 
RM: nedoporučuje prodej části pozemku 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

prodej části pozemku z majetku města p.č. 838/5 v k.ú. Červený Kostelec (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), o výměře 19,5 m², pro ******* ***********, ******** ***, *** ** ******* ******** s odůvodněním, 
že pozemek je zahrnut do veřejného prostranství, proto je volně přístupný. 

přijato, pro:17 proti:1 zdržel:1 

 

16.  Prodej  pozemku z majetku města st. p.č. 14/2 a části pozemku p.č. 182/4, vše v k.ú. Horní Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej pozemku z majetku města st. p.č. 14/2 o výměře 148 m

2
 

(zastavěná plocha a nádvoří) a části pozemku p.č. 182/4 o výměře cca 52 m
2
 (trvalý travní porost), vše v 

k.ú. Horní Kostelec, pro pana ****** *******, ********* ***, *** ** ** *****. Žadatel vlastní nemovitost nedaleko 
od žádaného pozemku. Pozemek st. p.č. 14/2 a části pozemku p.č. 182/4, by využil pro parkovací stání, do 
budoucna postavení plechové garáže na uskladnění zahradní techniky aj..  
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 25. 7. 2018 do 10. 8. 2018.  
 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise prodej doporučuje. Na pozemku p.č. 182/4 zpevněnou část s 
kontejnery odpadového hospodářství ponechat městu. 
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Komise majetková: Komise prodej nedoporučuje. St. p. č. 14/2 by mohla být předmětem jednání pro těsně 
sousední nemovitost na st.p.č. 14/1, neboť na pozemku se nacházejí inženýrské sítě k této nemovitosti. 
RM: nedoporučuje prodej pozemků 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

prodej pozemku z majetku města st. p.č. 14/2 o výměře 148 m² (zastavěná plocha a nádvoří) a části 
pozemku p.č. 182/4 o výměře cca 52 m² (trvalý travní porost), vše v k.ú. Horní Kostelec, pro **** ****** 
*******, ********* ***, *** ** ** *****, z důvodu zasíťování st.p.č. 14/2 pro těsně sousedící nemovitost na 
st.p.č. 14/1, zbývající část pozemku p.č. 182/4 je pro záměr žadatele nevyhovující. 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:2 

 

17.  Prodej  pozemku z majetku města st. p.č. 14/2 a části pozemku p.č. 182/4, vše v k.ú. Horní Kostelec 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej pozemku z majetku města st. p.č. 14/2 o výměře 148 m

2
 

(zastavěná plocha a nádvoří) a části pozemku p.č. 182/4 o výměře cca 697 m
2
 (trvalý travní porost), vše v 

k.ú. Horní Kostelec, pro H P M.Novák, s r.o., Souběžná 501, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25298836, 
jednatel Ing. Novák Miroslav. Žadatel vlastní provozovnu v těsně přilehlé budově na st.p.č. 284. Zde 
provozuje výrobní a obchodní činnost a potřebuje ke své činnosti obslužný prostor, prostor pro parkování 
aut zaměstnanců a zákazníků a dále prostor pro zásobování materiálu kamiony s dlouhým návěsem. Za 
stávající situace z důvodu parkování cizích aut před vstupem do budovy či před vraty je manipulace s 
materiálem délky 5-7 bm komplikovaná a zasahuje do přilehlé vozovky, dále je značné riziko poškození 
parkujících cizích aut.  
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Města Červený Kostelec ze dne 21. 6. 2018 - Z - 2018/4/12 o prodeji 
části téhož pozemku (p.č. 182/4 v k.ú. Horní Kostelec) žadatel žádá o odkup pozemku za shodnou cenu, 
tedy 200,- Kč/m

2
. 

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 24. 8. 2018 do 9. 9. 2018.  
 
Komise výstavby a rozvoje města: Komise prodej doporučuje. Na pozemku p.č. 182/4 zpevněnou část s 
kontejnery odpadového hospodářství ponechat městu. 
 
Komise majetková: Komise doporučuje pouze prodej části pozemku p.č. 182/4 za cenu v čase a místě 
obvyklou: 250,- Kč/m

2
, a to tak, že zpevněná část s kontejnery odpadového hospodářství zůstane v 

majetku města. Prodej pozemku st.p.č. 14/2 komise nedoporučuje z důvodu možného jednání pro těsně 
sousední nemovitost na st.p.č. 14/1, neboť na pozemku se nacházejí inženýrské sítě k této nemovitosti. 
RM: nedoporučuje prodej pozemku p.č. 14/2 a části pozemku p.č. 182/4 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   zam í tá  

1.  prodej pozemku z majetku města st. p.č. 14/2 o výměře 148 m
2
 (zastavěná plocha a nádvoří) v 

k.ú. Horní Kostelec, pro H P M.Novák, s r.o., Souběžná 501, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 
25298836, jednatel Ing. Novák Miroslav, za cenu v čase a místě obvyklou 250,- Kč/m

2
. 

přijato, pro:17 proti:0 zdržel:3 

2.  prodej části pozemku p.č. 182/4 o výměře cca 697 m
2
 (trvalý travní porost), v k.ú. Horní 

Kostelec, pro H P M.Novák, s r.o., Souběžná 501, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25298836, 
jednatel Ing. Novák Miroslav, za cenu v čase a místě obvyklou 250,- Kč/m

2
. 

přijato, pro:17 proti:0 zdržel:4 

 

18.  Koupě části pozemku do majetku města p.č. 51 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 



Strana 11/15 

Místostarosta předložil ZM k projednání koupi části pozemku do majetku města p.č. 51 v k.ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem (trvalý travní porost), o výměře cca 30 m

2
, z majetku ** ********* ******, ***** ** ******** 

********* **, *** ** ******* ********. Na pozemku je historicky částečně umístěna dřevěná bouda, která slouží 
jako zázemí pro hřiště ve Lhotě. Na hřišti v současné době probíhají opravy, boudu však nelze umístit na 
jiné místo.  Pozemek za cenu v čase a místě obvyklou 150,- Kč/m

2
.  

Komise výstavby a rozvoje města: Komise doporučuje koupi. 
 
Komise majetková: Komise doporučuje koupi za cenu v čase a místě obvyklou 150,- Kč/m

2
. 

RM: doporučuje koupi části pozemku 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

koupi části pozemku, na které je umístěna dřevěná bouda pro hřiště ve Lhotě, do majetku města p.č. 
51 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem (trvalý travní porost), o výměře cca 30 m

2
, od p. ********* 

******, ***** ** ******** ********* **, *** ** ******* ********, za cenu v čase a místě obvyklou 150,- Kč/m
2
. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

19.  Revokace usnesení č. Z - 2017/08/16 ze dne 17. 12. 2017 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání revokaci usnesení č. Z - 2017/08/16 ze dne 17. 12. 2017, na jehož 
základě byla sepsána směnná smlouva na jejímž základě měl být směněn pozemek p.č. 1270/2 v k.ú. 
Červený Kostelec, ve spoluvlastnictví ****** ****** ***, ****** ****** *** ******* ****** * ********* ******** a části 
pozemku p.č. 1352/4 v k.ú. Červený Kostelec, ve vlastnictví Města Červený Kostelec Důvodem revokace je 
nesoulad rozhodnutí spoluvlastníků směňované nemovitosti při podpisu smlouvy. Směnu zamítli s 
konečnou platností.  
Komise výstavby a rozvoje města: Komise bere na vědomí. 
 
Komise majetková: doporučuje revokaci 
RM: doporučuje revokaci 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   revoku je  

usnesení č. Z – 2017/08/16 ze dne 17. 12. 2017, směna pozemků p.č.1270/2 v k.ú. Červený Kostelec, 
ve spoluvlastnictví ****** ****** ***, ****** ****** *** ******* ****** * ********* ******** a části pozemku p.č. 
1352/4 v k.ú. Červený Kostelec, ve vlastnictví Města Červený Kostelec. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

20.  Uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě o darování věci nemovité 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání Dodatek č. 1 k darovací smlouvě o darování věci nemovité ze dne 
21. 12. 2016, schválené ZM 8. 12. 2016, č. usnesení: Z - 2016/06/23, mezi Městem Červený Kostelec a  
Industrial Parkem CK s.r.o., se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 427, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 
02155745, zastoupeným Josefem Slamencem a Tomášem Nývltem, jednateli společně.  
Po realizaci cyklostezky a následném zaměření skutečného provedení stavby, bylo zjištěno, že je třeba 
upravit předmět smlouvy tak, že se ustanovení článku 1.1. Smlouvy darovací celé ruší a nahrazuje novým 
zněním a stejně tak i ustanovení článku 1.2 se celé ruší na nahrazuje novým zněním proto, že došlo ke 
změně čísel některých dotčených pozemků z důvodu dělení a slučování pozemků jejich vlastníkem a 
změnil se i rozsah darovaného majetku ve prospěch Města Červený Kostelec takto: z pozemku p.č. 909/1 ( 
ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 12.230 m

2
 byl oddělen pozemek p.č. 909/17 (ostatní plocha, jiná 

plocha) o výměře 1.459 m
2
 a z pozemku p.č.910/7 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5.384 m

2
 byl 

oddělen pozemek p.č. 909/15 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 842 m
2
, který byl sloučen se 
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stávajícím pozemkem p.č. 909/15 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 178 m
2
, jejíž nová výměra po 

sloučení činí 1021 m
2
. Všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem a byly 

odděleny na základě geometrického plánu č. 801-27/2018, ze dne 30. 7. 2018, schváleným Katastrálním 
úřadem 3. 8. 2018, vypracovaným Ing. Radkem Homoláčem.  
Rozdíl darovaných ploch ve prospěch Města Červený Kostelec činí 49 m

2
. 

RM: doporučuje uzavření dodatku 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

1.  přijetí daru pozemky parc. č. 909/15 o výměře 1021 m
2
 – ostatní plocha – jiná plocha a parc. č. 

909/17 o výměře 1495 m
2
 o statní plocha – jiná plocha, vše v katastrálním území Lhota za 

Červeným Kostelcem, obec Červený Kostelec, vč. všech jejich součástí a příslušenství, 
oddělené na základě geometrického plánu číslo 801-27/2018, zhotoveného dne 30. 7. 2018 
panem Ing. Radkem Homoláčem a schváleným Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj 
dne 3. 8. 2018. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě o darování věci nemovité. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

21.  Deklarace partnerství k mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis na rok 2019 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání Deklaraci partnerství k mikroprojektu realizovaného z Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko na rok 
2019. Předfinancování aktivit mikroprojektu je ve výši cca 500 000,- a vlastní podíl po realizaci bude cca 90 
000,-. Smlouvy v českém a polském jazyce jsou přílohou. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

uzavření Deklarace partnerství k mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko na rok 2019. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

22.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 

Předkladatel: tajemník 
 
Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 je navrženo odložit  z důvodu změny právního výkladu 
Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, u ustanovení zákona o odpadech týkající se 
stanovování výše sazby poplatku za komunální odpad, než doposud, aniž by došlo ke změně legislativy. 
Nově platí, že výše sazby tohoto poplatku nelze stanovovat podle objemu nádob na odpad a jejich četnosti 
svozu a zároveň podle počtu osob využívající tuto nádobu na odpad. Návrh obecně závazně vyhlášky 
bude upraven podle právního rozboru ministerstva vnitra a předložen ZM později. 
Tajemník městského úřadu předložil ZM návrh OZV č. 2/2018, o změně OZV č. 2/2013, o poplatku za 
komunální odpad, ve znění OZV č. 7/2013 a OZV č. 3/2015. 
 
Návrh OZV je připraven v souladu s usnesením RM č. R-2018/07/12 ze dne 4.4.2018. Dochází ke změně 
přílohy č. 2 OZV. 
 
 
Dochází k celkovému navýšení poplatku za komunální odpad od roku 2019. K poslední změně výše 
poplatku došlo k 1.1.2014. 
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Poplatek se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů města vyplývajících z režimu 
nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob 
určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s 
ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. 
 
Navýšení poplatku zohledňuje ekonomiku odpadového hospodářství města, zvyšující se ceny za 
odstraňování odpadů, celkové navyšování množství sbíraných odpadů ve městě a návrh nových cen 
platných od 1.1.2019 za svoz odpadů firmou Marius Pedersen a. s. (návrh zdražení cca o 5% od roku 
2019).   
 
 
V souladu s usnesením RM č. R-2018/07/12 ze dne 4.4.2018, kde je  navrhováno zavedení motivačních 
bonusů u poplatku za komunální odpad, se nově u výpočtu výše poplatku za odpad zavádí parametr 
(násobek) preferující menší frekvenci svozů směsného komunálního odpadu (měsíční) a znevýhodňuje 
časté svozy (týdenní) - viz příloha. Sleva 50 % pro osoby žijící samostatně nad 70 let věku využívající 
měsíční svozu směsného komunálního odpadu zůstává zachována (dřívější usnesení ZM). 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   odk ládá  

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, o poplatku za 
komunální odpad, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 7/2013 a č. 3/2015 z důvodu změny 
aktuálního právního výkladu Ministerstva vnitra 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

23.  Dotační program pro rok 2019 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání návrh dotačního programu města Červený Kostelec pro rok 2019, který 
vychází z programu pro rok 2017. Na základě požadavků z komise RM pro tělovýchovu a sport a 
připomínek pracovnic finančního odboru MěÚ je návrh dotačního programu pro rok 2019 doplněn o tři nové 
kategorie v kritériích a vahách pro hodnocení žádosti pro dotaci na celoroční činnost v bodě č. 7. Dále je 
nově zařazeno do uznatelných finančních výdajů startovné. Veškeré změny jsou v dokumentu vyznačeny 
žlutě. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

Dotační program města Červený Kostelec pro rok 2019. 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:3 

I I .   uk ládá  

radě města připravit do rozpočtu města Č. Kostelec pro rok 2019 částku 2 950 000,- Kč pro potřeby 
dotačního programu. 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:3 

 

24.  Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Plán je přílohou zápisu. 
Tento aktualizovaný plán zohledňuje aktuální hodnotu majetku vodovodů a kanalizací (včetně nových 
kanalizací Bohdašín, Stolín atd.). Tento plán bude součástí závěrečného vyhodnocení akce Červený 
Kostelec - Stolín splašková kanalizace, na kterou město získalo dotaci z Ministerstva zemědělství. Návrh 
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tohoto plánu byl s ministerstvem konzultován a jeho konečná podoba je předložena ke schválení. Výhled 
cen vodného, stočného a přehled cen v ČR jsou přílohou zápisu. 
 
Připomínky: 
Pí Fanková - v komise ŽP p. Jakl má poznámku, že je ve velmi špatném stavu městská vodárna a 
vodovodní potrubí.  
Starosta - p. Šlechta navrhuje vodárnu rekonstruovat, ale předbíhají to jiné akce rekonstrukce ulic atd. Je 
to k diskusi nad rozpočtem, jestli se do té staré vodárny pustit nebo ne. Z vody přicházejí požadavky a 
priority, které lokality řešit přednostně a které později. 
Pí Franková - bude se žádat o kontejnery na dešťovou vodu. 
P. Křeček - zatím ministerstvo ŽP tento program nevyhlásilo. 
P. Kábrt - pokud by se do budoucna měla opakovat takováto sucha je zásoba vody pro Červený Kostelec v 
ohrožení? 
Starosta - zdroje vody se nesnižují, stav i kvalita vody je dobrá. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:1 

 

25.  Diskuse 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
P. Regner - je krásně opravená kaplička v Lipkách, obrubník zasahuje do vozovky dát pozor při zimní 
údržbě, aby nebyl poškozen. 
Starosta - když se návrh připravoval, měl podobnou připomínku p. Košut, co se týká zimní údržby. 
Architektonický záměr byl nějak nastaven a diskuse o návrhu probíhala. V tomto duchu je to tam takto 
provedeno v rámci toho oválu a zimní údržba na to bude muset myslet. 
Ředitel MKS - Šimek - poděkoval všem zastupitelům za pomoc a dobrou spolupráci. 
Pí Šolcová - dotaz rodičů - z důvodu rekonstrukce náměstí je ráno nepřehledná dopravní situace u školní 
jídelny. Prosba rodičů zajistit na toto místo po dobu rekonstrukce náměstí městského strážníka. 
P. Kábrt - v době rekonstrukce náměstí by se dalo krásně vysledovat pro budoucí komplexní řešení 
náměstí dopravní toky. Bylo by zajímavé spočítat kolik aut jakým místem projede. 
Starosta - situace by byla výrazně zkreslená tím, že je objížďka v Dolní Radechové, takže veškerý transit 
jede úplně mimo město. V tuto chvíli objízdnými trasami jezdí převážně místní. 
P. Laštovička - jak dlouho se ví, že v Lipkách povede optika? 
Starosta - když RM schvalovala věcné břemeno na optickou síť, ale nebyla stanovena realizace. 
Pí Němcová - je to minimálně rok. 
P. Laštovička - když se rekonstruovala kaplička v Lipkách, tak jsme mohli předpokládat, že v té části, 
kterou jsme zrekonstruovali, se opět bude kopat. Jak je možné, že někomu nedojde, že v rekonstruované 
části povede optika. 
Pí Němcová - časově se to nedá koordinovat. Odbor výstavby vydá územní rozhodnutí, které opravňuje 
stavebníka stavbu na základě rozhodnutí realizovat, ale nenařizuje se mu, kdy má stavbu realizovat. 
Stavební povolení má platnost 2 roky a on v průběhu toho období může stavbu začít realizovat. 
P. Laštovička - několikrát jsme se bavili, že by bylo dobré udělat v Lipkách zónu s třicítkou a teď na radaru 
se objeví padesátka. Mě to přijde nelogické. 
P. Košut - tento radar počítá průjezdy, radar se posouvá po celém městě po různých komunikací. 
Starosta - radar se nepoužívá jen na měření rychlosti, ale je to měřící zařízení na průjezdnost (kolik tam 
jezdí aut, jakou rychlostí jezdí atd.), aby se mohla případná opatření navrhnout. 
Pí Franková - v jakém stádiu je osvětlení u Balatonu? 
P. Košut - je připraven návrh projektu, který naráží na pozemky. Na jedné straně je plyn, voda a je problém 
to tam umístit kvůli chráněným zónám a na druhé straně jsou soukromé pozemky, snažíme se to vyřešit. 
P. Vít - chodník Brodský bude i s osvětlením? 
Starosta - ano chodník Brodský bude i s osvětlením. 
Pí ředitelka MŠ Větrník - co se bude do budoucna dělat s odloučeným pracovištěm a nebo jestli se 
neuvažuje o přestavbě uvolněného bytu v MŠ Větrník? 
Starosta - vzniká návrh, že by se mohl uvolněný byt propojit se stávající budovou a mohlo by tam vzniknout 
specializované pracoviště pro menší děti. 
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Starosta - pozval zastupitele na Svatováclavské slavnosti u Divadla J. K. Tyla a otevření víceúčelového 
hřiště na házené. Poděkoval zastupitelům, vedoucím odboru za spolupráci. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů ZM a občanů. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
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