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ZÁPIS  

z Ustavující schůze Zastupitelstva města Červený Kostelec 

 konané dne 1. 11. 2018 v 16:00 hod.  

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

 
Přítomni: Ing. Rostislav Petrák, Jiří Regner, Richard Bergmann, Ing. Marcela Franková, Ing. Milan Hrstka, 

Mgr. Jiří Kábrt, Ing. Pavel Kábrt, Mgr. Jan Kafka Ph.D., Ing. Roman Kejzlar, Marcela Kollertová, 
Lukáš Laštovička, DiS., Petr Mědílek, PharmDr. Zuzana Minaříková, Petr Nejman, Mgr. Štěpán 
Nosek, Pavel Novák, Tomáš Prouza, Hana Řezníčková Kukulová, DiS., Tomáš Šimek, Michal 
Škoda, Mgr. Markéta Šolcová, Jiří Vít, Bc. Lenka Vlčková, Patrik Volhejn, Ing. Mgr. Miroslav 
Wajsar 
 Ing. Petr Fišer, Irena Petirová, Ing. Jaroslav Kordina, Ing. Věra Udatná, Jiří Prokop, Jiří Prouza,   
Ing. Michal Tošovský, Bc. Tomáš Král, Ing. Emil Košut  

Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta  

Omluveni:   

Ověřovatelé: Richard Bergmann, zastupitel, Ing. Pavel Kábrt, zastupitel  

Zapsal:  Kateřina Macková, Vedení města a radnice  

 
Text zahájení: 

Prezenční listiny předloženy 

 

 

Na zasedání je přítomno 25 členů ZM - ZM je usnášeníschopné. 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Vyhlášení výsledku voleb 

2. Složení slibu členů zastupitelstva města 

3. Program ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

4. Volba ověřovatelů zápisu, členů volební a návrhové komise 

5. Stanovení počtu členů rady města 

6. Stanovení počtu místostarostů 

7. Počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 

8. Způsob volby funkcionářů a rady města 

9. Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

10. Volba starosty 

11. Volba místostarosty 

12. Volba členů rady města 

13. Volba finančního výboru 

14. Volba kontrolního výboru 
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Bod Věc 

15. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města 

16. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 

17. Diskuse 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1.  Vyhlášení výsledku voleb 

Předkladatel: tajemník 
 
Tajemník MěÚ, pan Ing. Fišer Petr, pověřeného funkcí registračního úřadu dle § 12 zákona č. 491/2001 
Sb., seznámil přítomné s výsledkem voleb v Červeném Kostelci. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

výsledky voleb do zastupitelstva města. 

O tomto usnesení se nehlasovalo. 

 

 

2.  Složení slibu členů zastupitelstva města 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Předsedající pan Rostislav Petrák Ing. /dále jen předsedající/ přečetl znění slibu člena zastupitelstva města 
a členové zastupitelstva města složili do jeho rukou předepsaný slib. Jako poslední složil slib do rukou 
Mědílka Petra pan Rostislav Petrák Ing.. Záznam o složení slibu podepsaný všemi přítomnými členy je 
přílohou originálu zápisu ze zasedání ZM. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

složení slibu členů zastupitelstva města. 

O tomto usnesení se nehlasovalo. 

 

3.  Program ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Předsedající předložil členům zastupitelstva města program dnešního ustavujícího zasedání. 
 
Program: 
1. Vyhlášení výsledku voleb 
2. Složení slibu členů ZM 
3. Program ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
4. Volba ověřovatelů zápisu, členů volební a návrhové komise 
5. Stanovení počtu členů rady města 
6. Stanovení počtu místostarostů 
7. Počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 
8. Způsob volby funkcionářů a rady města 
9. Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
10. Volba starosty 
11. Volba místostarosty 
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12. Volba členů rady 
13. Volba finančního výboru 
14. Volba kontrolního výboru 
15. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města 
16. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 
17. Diskuse 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

program ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 

 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

 

4.  Volba ověřovatelů zápisu, členů volební a návrhové komise 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Předsedající určil zapisovatelku pí Mackovou Kateřinu a navrhl zvolit ověřovatele zápisu: Bergmann 
Richard, Ing. Kábrt Pavel 
Předsedající navrhl zvolit volební komisi ve složení: PharmDr. Minaříková Zuzana, Kollertová Marcela, 
Řezníčková Kukulová Hana Dis. 
Předsedající navrhl zvolit předsedu volební komise: PharmDr. Minaříková Zuzana 
Předsedající navrhl zvolit návrhovou komisi ve složení: Ing. Franková Marcela, Ing. Kejzlar Roman, Mgr. 
Kafka Jan Ph.D. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   vo l í  

1.  ověřovatele zápisu Bergmanna Richarda a Ing. Kábrta Pavla 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:2 

2.  členy volební komise PharmDr. Minaříkovou Zuzanu, Kollertovou Marcelu a Řezníčkovou 
Kukulovou Hanu Dis. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:3 

3.  předsedu volební komise: PharmDr. Minaříkovou Zuzanu 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:1 

4.  členy návrhové komise: Ing. Frankovou Marcelu, Ing. Kejzlara Romana a Mgr. Kafku Jana 
Ph.D. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:3 

 

5.  Stanovení počtu členů rady města 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Předsedající předložil zastupitelstvu města následující návrhy: 
Počet členů rady města:7 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

počet členů rady města 7. 

 



Strana 4/10 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:2 

 

6.  Stanovení počtu místostarostů 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Předsedající předložil zastupitelstvu města následující návrhy: 
Počet místostarostů: 1 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

počet místostarostů 1. 

 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

 

7.  Počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Předsedající předložil zastupitelstvu města návrh na dva dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva 
starostu a místostarostu. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města - 2, starostu a místostarostu. 

 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

 

8.  Způsob volby funkcionářů a rady města 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty, místostarosty, rady 
města, finančního výboru a kontrolního výboru veřejným hlasováním. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

veřejný způsob hlasování. 

 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:2 

 

9.  Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Protože byl schválen veřejný způsob volby, byl projednán volební řád, který stanovuje pravidla pro způsob 
volby veřejné. 
Předloženo bylo následující usnesení 
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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

volební řád pro veřejnou volbu ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 

 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

 

10.  Volba starosty 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Řízení voleb se ujala předsedkyně volební komise PharmDr. Zuzana Minaříková, která seznámila přítomné 
členy s technickou stránkou voleb a vyzvala k podání návrhu kandidátů na funkci starosty. 
Návrh kandidátů na funkci starosty: 
 
Ing. Hrstka Milan navrhl na funkci starosty Ing. Rostislava Petráka, který s tímto návrhem vyjádřil souhlas. 
 
 
Připomínky:  
P. Bergmann - vystoupil s vyjádřením k povolebním událostem v ČK. 
Dobrý den, vážení zastupitelé, dobrý den Vám všem, které zajímá město Červený Kostelec.  
Jako člověk, který je zastupitelem města nepřetržitě od roku 2001, z toho 8 let vykonával funkci 
místostarosty, a jako člověk, který má k Červenému Kostelci velmi úzký citový vztah, cítím potřebu vyjádřit 
se k okolnostem, které by neměly zůstat bez povšimnutí.  
V první řadě bych ovšem rád poblahopřál vítězům voleb a všem zvoleným zastupitelům. Zároveň bych rád 
řekl, že spojení dvou nejsilnějších stran chápu jako logické vyústění voleb.  
Nyní však ke zmiňovaným okolnostem.  
Jak jsem již řekl, výsledky voleb samozřejmě respektuji, ale nemohu pochopit, s odvoláním na koaliční 
smlouvu, proč se členem RM má stát člověk, který zdaleka neměl tolik preferenčních hlasů (stačily pouze 
na 23. místo v pětadvacetičlenném ZM) a po jehož tříletém působení v radě města zůstaly 
nezapomenutelné stopy. Například se zasadil o vznik tzv. vizuálu města v hodnotě cca 100.000 Kč, který 
běžnému občanovi Červeného Kostelce nic nepřinesl. Dále prosadil s péčí řádného hospodáře zrušení 
výběrového řízení na zázemí pro volejbal, aby mohlo být znovu vypsáno a vysoutěženo v konečném 
důsledku o cca 900.000 Kč dráž. A většině zastupitelů (mezi které jsem patřil i já) vysvětlil, že je potřeba 
vypsat architektonickou soutěž o návrh prostoru mezi školami, která město přišla na cca 500.000 Kč, 
abychom mohli konstatovat, že vyhrál návrh velmi podobný návrhu pana arch. Marka Wajsara, který máme 
již od roku 2014 "v šuplíku". Navíc vítězná firma nebyla do tohoto okamžiku schopna vypracovat 
technickou dokumentaci, podle které by šlo záměr realizovat. Protiváhou je snad jen zahrada za domkem 
B. Němcové za cca 180.000 Kč, která slouží svému účelu.  
Dodnes si kladu otázku, zda důvod odstoupení pana Štěpána Noska a dalších dvou radních před rokem 
byla opravdu nemožnost prosazení vlastních představ, když proti mohly být v sedmičlenné radě města 
pouze dva hlasy radních z SNK Pro rozvoj města.  
Tehdy před rokem chválil nově vzniklou RM sám pan starosta a s úlevou konstatoval, že nové složení RM 
je daleko klidnější a konstruktivnější. O to víc mě zaráží fakt, že pan starosta jako zastupitel s největším 
počtem hlasů přistoupil na domluvené složení RM a svolil k podpisu koaliční smlouvy, která znovu umožní 
panu Noskovi konat  
„dobro“ v RM. Z tohoto důvodu mám při dnešním hlasování problém podpořit jak volbu pana starosty a 
místostarosty, tak i dalších pěti členů rady města.  
Další věcí, ke které bych se rád vyjádřil, je již zmiňovaná koaliční smlouva.  
Nedávné události související s oslavami 100 let od vzniku Československa připomínaly řadu hodnot, které 
vznik naší země provázely. Mezi jinými byla zmiňována svoboda pro naše území, svoboda pro náš 
mateřský jazyk a také svoboda pro vyjadřování názorů. A právě o možnosti mít svůj vlastní názor a 
svobodně ho prezentovat jsem hodně přemýšlel. Mám totiž pocit, že povolební události v našem městě 
minimálně 15 zastupitelům tuto možnost vzaly. Už před čtyřmi lety, před ustavujícím zasedáním ZM, kdy 
jsme byli tlačeni Spoluobčany a sdružením Kostelec pro lidi do koaliční smlouvy, jsme jasně řekli, že 
žádnou koaliční smlouvu podepisovat nebudeme, že nechceme nikoho omezovat v jeho názorech. Připadá 
mi totiž, že touto cestou dostává demokracie pěkně "na frak". Jsem přesvědčen, že ve městě, jako je náš 
Červený Kostelec, si lidé při komunálních volbách vybírají převážně osoby, které mají jejich sympatie,  
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osoby, o kterých voliči předpokládají, že budou prosazovat zájmy jim blízké. A tito lidé musí být velmi 
zklamáni, že tyto osoby jsou najednou svázány koaliční smlouvou, která všem nařizuje hlasovat jednotně.  
Podepsání koaliční smlouvy mi nepřipadá jako hrdinství, ale naopak jako hrozba. Jen si vzpomeňte, co 
znamenala koaliční smlouva v královéhradeckém krajském zastupitelstvu pro středoškolské zařízení v 
našem městě! Bylo to splynutí tří středních škol a tím ztráta suverénní střední školy v Červeném Kostelci.  
Kdo ví, zda se za tento kus papíru spíše neschovává obava, že by jednotnost nemusela být 100%. Kdo ví, 
jestli se tímto přístupem, bohužel v této době tak častým v řadě velkých měst, nevracíme do doby, kdy se 
mít vlastní názor nevyplácelo.  
Pevně věřím, že o mých slovech budete přemýšlet. Pevně věřím, že si uvědomujete, proč jste se stali 
zastupiteli. A především pevně věřím, že zvítězí Váš zdravý rozum a skutečný zájem o naše město, o náš 
Červený Kostelec.  
 
Richard Bergmann  
Zastupitel města Červený Kostelec  
 
Starosta - dovolil bych si zareagovat. Chtěl bych připomenout, že rozhodování na té radě bylo kolektivní, 
vedla se diskuse, hledali jsme společné řešení. Určitě bych to nebral do pozice jednoho člověka. Co se 
týká koaliční smlouvy. Máme ji tady k dispozici všem členům ZM. Po dnešním jednání bude koaliční 
smlouva zveřejněna a bude k dispozici všem. Skládali jsme tady všichni slib. Slib je nadřazený koaliční 
smlouvě. V koaliční smlouvě je napsáno, že se bude hledat dohoda a shoda. To neznamená, že nemůže 
někdo hlasovat nějak jinak a bude se hledat v rámci diskuse řešení, aby to řešení bylo společné. 
P. Nosek - chtěl bych reagovat, protože tady zaznívalo moje jméno. Na výrok p. Bergmanna nebudu 
reagovat, protože by nám trvalo hodně dlouho, abych vysvětlil věci, které tady zmínil, a kterým kolikrát 
neporozuměl 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   vo l í  

starostou města Ing. Rostislava Petráka. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

11.  Volba místostarosty 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Návrh kandidátů na funkci místostarosty: 
Šolcová Markéta navrhla na funkci místostarosty Jiřího Regnera, který s tímto návrhem vyjádřil souhlas. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   vo l í  

místostarostou města Jiřího Regnera. 

přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 

 

12.  Volba členů rady města 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Návrhy kandidátů na člena rady města: 
 
I. Ing. Rostislav Petrák navrhl za člena rady města Ing. Milana Hrstku 
II. Ing. Rostislav Petrák navrhl za člena rady města Mgr. Jana Kafku Ph.D 
III. Ing. Rostislav Petrák navrhl za člena rady města Mgr. Štěpána Noska 
IV. Ing. Rostislav Petrák navrhl za člena rady města Tomáše Prouzu 
V. Ing. Rostislav Petrák navrhl za členku rady města Mgr. Markétu Šolcovou 
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Všichni navržení vyslovili se svojí kandidaturou souhlas. 
Předloženo bylo následující usnesení 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   vo l í  

1.  členem rady města Ing. Milana Hrstku. 

přijato, pro:15 proti:0 zdržel:0 

2.  členem rady města Mgr. Jana Kafku Ph.D. 

přijato, pro:15 proti:0 zdržel:0 

3.  členem rady města Mgr. Štěpána Noska. 

         přijato, pro:15 proti:0 zdržel:0 

4.  členem rady města Tomáše Prouzu. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

5.  členkou rady města Mgr. Markétu Šolcovou. 

přijato, pro:15 proti:0 zdržel:0 

 

13.  Volba finančního výboru 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil návrh na jmenování členů finančního výboru. Navrhl 9 členů finančního výboru. 
Finanční výbor: 
Ing. Pavel Kábrt, předseda 
Mgr. Ing. David Bohadlo 
Ing. Lada Fialová 
Ing. Josef Hanuš 
Ing. Roman Kejzlar 
Mgr. Martin Klapper 
Ing. Miroslav Novosvětský 
Ing. Marek Špelda Ph.D. 
Alena Vosáhlová 
 
PharmDr. Zuzana Minaříková navrhla za člena finančního výboru Ing. Jiřího Hanuše. 
 
Všichni navržení vyslovili se svojí kandidaturou souhlas. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

počet členů finančního výboru 9. 

 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

I I .   vo l í  

1.  Ing. Pavla Kábrta předsedou finančního výboru. 

     přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 

2.  za člena finančního výboru Mgr. Ing. Davida Bohadla. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

3.  za členku finančního výboru Ing. Ladu Fialovou. 
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přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

4.  za člena finančního výboru Ing. Josefa Hanuše. 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

5.  za člena finančního výboru Ing. Romana Kejzlara. 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

6.  za člena finančního výboru Mgr. Martina Klappera. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

7.  za člena finančního výboru Ing. Martina Novosvětského. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

8.  za člena finančního výboru Ing. Marka Špeldu Ph.D.. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

9.  za členku finančního výboru  Alenu Vosáhlovou. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

10.  za člena finančního výboru Ing. Jiřího Hanuše. Tento návrh číslo 10 nebyl přijat. 

nepřijato, pro:10 proti:0 zdržel:0 

 

14.  Volba kontrolního výboru 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil návrh na jmenování členů kontrolního výboru. 
Navrhl 9 členů kontrolního výboru. 
Kontrolní výbor: 
PharmDr. Zuzana Minaříková, předsedkyně 
Richard Bergmann 
Ing. Macela Franková 
Marcela Kollertová 
Monika Kozáková 
Petr Nejman 
Tomáš Rýdl 
Mgr. Jana Špeldová 
Josef Vondra 
 
Všichni navržení vyslovili se svojí kandidaturou souhlas. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

počet členů kontrolního výboru 9. 

     přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

I I .   vo l í  

1.  PharmDr. Zuzanu Minaříkovou předsedkyní kontrolního výboru. 

     přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

2.  za člena kontrolního výboru Richarda Bergmanna. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

3.  za členku kontrolního výboru Ing. Marcelu Frankovou. 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

4.  za členku kontrolního výboru Marcelu Kollertovou. 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 
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5.  za členku kontrolního výboru Moniku Kozákovou. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

6.  za člena kontrolního výboru Petra Nejmana. 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

7.  za člena kontrolního výboru Tomáše Rýdla. 

        přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

8.  za členku kontrolního výboru Mgr. Janu Špeldovou. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

9.  za člena kontrolního výboru Josefa Vondru. 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

 

15.  Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil zastupitelstvu města k projednání výši měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům 
města na základě právní úpravy platné 1.1.2018 nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
 
Navrhuje neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 
- člen zastupitelstva 450,- Kč 
- člen rady 2000,- Kč 
- předseda výboru/komise 700,- Kč 
- předseda osadního výboru 700,- Kč 
- okrsek (1-12) 700,- Kč 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   s tanovu je  

1.  svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

 - člen zastupitelstva 450,- Kč 

 - člen rady 2000,- Kč 

 - předseda výboru/komise 700,- Kč 

 - předseda osadního výboru 700,- Kč 

 - okrsek (1-12) 700,- Kč 

 

 Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na 
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení 
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode 
dne zvolení do příslušné funkce. 

        přijato, pro:22 proti:1 zdržel:2 

2.  v případě souběhu více funkcí bude neuvolněnému členů zastupitelstva poskytnuta odměna až 
do výše souhrnu odměn za 3 různé funkce. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:3 

 

16.  Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 

Předkladatel: Richard Bergmann, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání žádost o proplacení poměrné části nevyčerpané dovolené za rok 
2018, kterou si nemohl z provozních důvodů vybrat. Žádost je přílohou. 
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Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

žádost místostarosty o proplacení poměrné části nevyčerpané dovolené za rok 2018, kterou si nemohl 
z provozních důvodů vybrat. 

přijato, pro:22 proti:1 zdržel:2 

 

17.  Diskuse 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Připomínky členů ZM a občanů. 
 
P. Hruška - poblahopřál zvoleným zastupitelům. Chtěl bych reagovat na vyjádření p. Bergmanna. 
Nemyslím si, že konec demokracie je v tom, že na něco máme rozlišný názor. To je začátek demokracie. 
Je potřeba, aby v demokracii byli schopni se hádat lidi, kteří mají nějaký jasný cíl a vědí, jak ho mají 
dosáhnout. Přál bych novým zastupitelům, aby své rozhodnutí dokázali obhájit před občany. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů ZM a občanů. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin. 

 
 
 

Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
 
 
 
Richard Bergmann 
 

Jiří Regner, místostarosta 
 
 
 
 
Ing. Pavel Kábrt 
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