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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 7. zasedání  

Zastupitelstva města Červený Kostelec  konané dne 6.12.2018   

 
 

Z-2018/7/1 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Kontrola p lnění úkolů z jednání  ZM  

Zastupite lstvo města  

I .   bere na vědom í  

kontrolu plnění úkolů z jednání ZM. 
přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/7/2 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

In formace o průběhu příprav a real izací  invest ičních akcí  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/7/3 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

In formace z jednání  f inančního výboru  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání finančního výboru konané dne 12.11.2018. 
přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/7/4 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Rozpočtové opatření  č .78/2018  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

1.  zvýšení rozpočtu příjmů města o 591.200 Kč na položce 4116 neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu a zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 591.200 Kč na paragrafu 3111(mateřské 
školy), položce průtokové transfery zřízeným PO, org. 303 MŠ Náchodská, v souladu s účelovým 
určením dotace. 

     přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

2.  zvýšení rozpočtu příjmů města o 872.739 Kč na položce 4116 neinvestiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu a zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 872.739 Kč na paragrafu 3113 (ZŠ,MŠ) , 
položce průtokové transfery zřízeným PO, org. 308 ZŠ a MŠ Olešnice, v souladu s účelovým 
určením dotace. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/7/5 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Rozpočtové opatření  č .83/2018  

Zastupite lstvo města  
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I .   schva lu je  

zvýšení příjmů rozpočtu města z titulu níže uvedených přijatých dotací a zároveň zvýšení rozpočtu 
výdajů v souladu s účelovým určením jednotlivých dotačních titulů: 1) dotace na říjnové komunální 
volby částka 555.000 Kč, zvýšení příjmů na položce 4111 a zvýšení běžných výdajů na paragraf 6115 

2) dotace na demolici objektu čp. 82 v Sokolské ulici částka 239.661 Kč, zvýšení příjmů na položce 
4216 a zvýšení kapitálových výdajů na paragraf 2219 

3) dotace na opravu kapličky Panny Marie v Olešnici částka 196.742 Kč, zvýšení příjmů na položce 
4116 a zvýšení běžných výdajů na paragraf 3326 

4) dotace na výkon sociální práce částka 364.500 Kč, zvýšení příjmů na položce 4116 a zvýšení 
běžných výdajů na paragraf 6171 

5) dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce částka 150.565 Kč, zvýšení příjmů na položce 4116 a 
zvýšení běžných výdajů na paragraf 3745 

6) dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku částka 188.142 Kč a zvýšení 
běžných výdajů na paragraf 1031 

7) dotace na ošetření památného buku ve Smetanových sadech částka 12.524 Kč, zvýšení příjmů na 
položce 4116 a zvýšení běžných výdajů na paragraf 3745 

8) dar od Nadace ČEZ na nákup vyprošťovacího zařízení pro SDH částka 100.000 Kč, zvýšení příjmů 
na položce 3121 a zvýšení kapitálových výdajů na paragraf 5512 tedy zvýšení příjmů a zároveň 
výdajů rozpočtu o celkovou částku 1.807.134 Kč 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/7/6 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Hospodaření města za  leden až ř í jen 2018  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření města za leden až říjen 2018. 
přijato, pro:20 proti:0 zdržel:2 
 

Z-2018/7/7 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Rozpočet města na rok 2019  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

1.  rozpočet města na rok 2019 ve výši celkových příjmů 166 500 000,- Kč, z toho daňové příjmy ve 
výši 126 847 000 Kč, nedaňové příjmy 32 417 000,- Kč, výdaje v celkové výši 210 482 000,- Kč, z 
toho činí běžné výdaje 132 462 000,- Kč a kapitálové výdaje 78 020 000,- Kč. Saldo rozpočtu činí  - 
43 982 000,- Kč a bude vyrovnáno zapojením převáděných finančních prostředků z roku 2018. 

      přijato, pro:14 proti:0 zdržel:7 

2.  oprávnění RM k provádění rozpočtových úprav z titulu přijatých průtokových dotací určených pro 
městem zřízené příspěvkové organizace bez finančního limitu rozpočtové úpravy.  

        přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

3.  oprávnění RM k provádění ostatních rozpočtových úprav do výše 500 000 ,- Kč. 
        přijato, pro:18 proti:2 zdržel:1 

 

Z-2018/7/8 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2021  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019, 2020 a 2021. 
přijato, pro:14 proti:0 zdržel:6 
 

Z-2018/7/9 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Směna pozemků  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  
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1.  Směnnou smlouvu č.: S 1157/17/172 - směna pozemků s doplatkem:  

pozemky z majetku města – p.č. 878 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 421 m
2
, p.č. 

891 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 727 m
2
, p.č. 892 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) o výměře 528 m
2
, vše k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, 

za pozemky -  st.p.č. 786 (zastavěná plocha) o výměře 15m
2
 a p.č. 930/12 (ostatní plocha) o 

výměře 886 m
2
, obojí v k.ú. Havlovice,  

pozemek p.č. 374/2 (ostatní plocha) o výměře 205 m
2
 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, 

a pozemek p.č. 1298/5 (ostatní plocha) o výměře 227 m
2
 v k.ú. Červený Kostelec, vše v majetku 

Lesů České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
PSČ 500 08, zastoupení Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem KŘ Liberec, s doplatkem za rozdíl 
hodnot nemovitých věcí 50.280,- Kč 

      přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

2.  zřízení předkupního práva touto smlouvu pro Lesy ČR k předmětu koupě. 
        přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

I I .   souh las í  

s mimosmluvním vypořádáním nákladů spojených s odhadem ceny a spoluprací s Katastrem 
nemovitostí, ve výši 17.700,- Kč, na nichž se bude každá ze smluvních stran podílet polovičním dílem. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/7/10 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Prav id la pro zř izování a č innost osadních výborů města Červený Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů města Červený Kostelec. 
přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 
 

Z-2018/7/11 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Obecně závazná vyhláška č . 2/2018  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Červený Kostelec. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/7/12 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Obecně závazná vyhláška č . 3/2018  

Zastupite lstvo města 

I .   schva lu je  

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o poplatku za komunální odpad. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/7/13 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Příspěvek pro osoby s tarš í 70 let  u poplatku za komunální odpad  

Zastupitelstvo města  

I .   ruš í  

usnesení ZM č. Z-2012/7/22 ze dne 13.12.2012 o poskytnutí příspěvku pro osoby starší 70 let 
samostatně žijící v RD ve výši 50 % z nejnižší ceny za odpady. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

poskytnutí finančního příspěvku pro osoby starší 70 let věku včetně, žijící osamoceně využívající pro 
odkládání směsného komunálního odpadu jednu popelnici o objemu 110 l nebo 120 l s četností svozu 
čtrnáctidenní, měsíční nebo dvouměsíční ve výši 50 % sazby poplatku za komunální odpad s platností 
od 1.1.2019. 
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přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 
 

Z-2018/7/14 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Akční  p lán -  hodnocení  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

průběžné hodnocení - plnění Akčního plánu města Červený Kostelec k 19.11.2018. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/7/15 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Směrnice pro tvorbu a užívání soc iá lního fondu  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

uzavření Směrnice pro tvorbu a užívání sociálního fondu Městského úřadu Červený Kostelec. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/7/16 - 7. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 6.12.2018 

Diskuse 

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů ZM a občanů. 
přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. 
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