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ZÁPIS  

z 1. zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec 

 konané dne 17. 1. 2019 v 16:00 hod.  

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

 
Přítomni: Ing. Rostislav Petrák, Jiří Regner, Richard Bergmann, Ing. Milan Hrstka, Mgr. Jiří Kábrt, Mgr. 

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

Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta  

Omluveni: Ing. Marcela Franková, Ing. Pavel Kábrt, Lukáš Laštovička, DiS., Petr Mědílek, Mgr. Štěpán 
Nosek, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Jiří Prokop  

Ověřovatelé: Mgr. Ph.D. Jan Kafka, Hana Řezníčková Kukulová, DiS.,  

 19-17,0,2,S 

Zapsal:  Kateřina Macková, Vedení města a radnice  

 
Text zahájení: 

Prezenční listiny předloženy 

 

Návrhová komise 

Škoda Michal, Novák Pavel, Prouza Tomáš 

19-16,0,3,S 

 

Doplnění programu:  

- Chodník Brodský (kemp-hráz) - chodník podél silnice III/3036 

- Žádost o udělení souhlasu zřizovatele p.o. ZŠ V. Hejny k projektu "Vybudování multimediální učebny" 

19-19,0,0,S 

 

Hlasování o programu: 

18-18,0,0,S 

 

Na zasedání je přítomno 19 členů ZM - ZM je usnášeníschopné. 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a chodníky - Smlouva o spolupráci 

2. Dotace MMR - oprava místních komunikací 

3. Chodník Brodský (kemp - hráz) - chodník podél silnice III/3036 

4. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele p.o. ZŠ V. Hejny k projektu Vybudování multimediální 
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Bod Věc 

učebny 

5. Diskuse 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1.  Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a chodníky - Smlouva o spolupráci 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Vedoucí odboru rozvoje města předložil ZM návrh Smlouvy o spolupráci, týkající se sjednání společného 
postupu zadavatelů a úpravu práv a povinnost smluvních stran při zadávání veřejné zakázky na stavební 
práce „III/5672 Horní Kostelec“, která obsahuje akci Města „Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a 
chodníky, Červený Kostelec“. Dále smlouva řeší financování jednotlivých částí Projektu a úpravu vlastnictví 
výstupů Projektu, provozování a užívání SO301 Dešťová kanalizace. Návrh smlouvy předložil zástupce 
Královéhradeckého kraje pověřený organizací veřejné zakázky tj. ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s. se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové. Přílohou zápisu je návrh 
„Smlouvy o spolupráci“ a „Rozdělení financování III/5672 Horní Kostelec stavební objekt SO 301 Dešťová 
kanalizace“, zpracované projektantem - Ing. Evou Netopilovou, Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., 
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Červený Kostelec a Královéhradeckým krajem, 
zastoupeným společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59/23, 
Plačice, 500 04 Hradec Králové, týkající se stavby „III/5672 Horní Kostelec“ jejíž součástí je akce 
Města „Rekonstrukce silnice III/5672 – inž. sítě a chodníky“. Smlouva řeší společný postup při 
zadávání veřejné zakázky, financování jednotlivých částí projektu a úpravu vlastnictví výstupu 
projektu. 

 

 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

2.  Dotace MMR - oprava místních komunikací 

Předkladatel: Vedoucí odboru místního hospodářství 
 
Vedoucí odboru místního hospodářství předložil ZM návrh podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR v roce 2019 z podprogramu Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli č.j. MMR-
50993/2018-52 na opravu místních komunikací v částech obce Červený Kostelec: Olešnice u Červeného 
Kostelce, Stolín a Mstětín dle situace v celkové výši 4.410.438,- Kč. 
 
Připomínky: 
Pí Vlčková - kdo vybírá komunikace, které se opraví? 
Starosta - požádal jsem p. Košuta, který je správcem místních komunikací o doporučení, které komunikace 
by se měly opravit. 
P. Košut - problém je v tom, že se o dotaci musí požádat do 28.2.2019 a pokud bychom chtěli opravovat 
nějaké úseky, kde se musí opravit inženýrské sítě, tak nejsme schopni v tomto čase připravit projekty. Tyto 
opravy jsme vybrali i na žádost osadního výboru Mstětín, který dlouhodobě žádá o opravu těchto 
komunikací. Pod těmito komunikacemi nejsou sítě a nebo jsou nové. Proto jsme volili možnost opravit 
komunikace ve Stolíně,  Mstětíně a částečně v Olešnici. 
Starosta - pokud bude program pokračovat dál, je možné připravit projekty a zařadit je do tohoto programu. 
P. Košut - mohli bychom potom vybrat komunikace, kde je potřeba opravit kanalizace, voda a udělat na to 
projekty a být připraveni požádat o dotaci. Tady to byla taková rychlá akce, kdy vyhlásili program i pro obce 
od 3000 do 10 000 obyvatel. 
P. Volhejn - dá se s tím ještě do 28.2.2019 hýbat. 
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Starosta - ne, když to dnes schválíme museli bychom znovu do 28.2.2019 svolat zastupitelstvo. 
P. Volhejn - výběr komunikací se mohl projednat dříve. Je to všechno v jednom koutě. Jsou části Č. 
Kostelce, kde jsou úseky špatné a také nejsou zasíťované. 
P. Košut - opravovaly se komunikace na Bohdašíně, vloni se opravovaly komunikace v Olešnici, strž se 
dělala v H. Kostelci. Komunikace se opravovaly na různých místech. Teď jsme vytipovali oblast, kde občani 
dlouhodobě žádají o opravu komunikací. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2019 z podprogramu 
Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli č.j. MMR-50993/2018-52 na opravu místních komunikací v 
částech obce Červený Kostelec: Olešnice u Červeného Kostelce, Stolín a Mstětín dle situace v 
celkové výši cca 4.410.438,- Kč. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

3.  Chodník Brodský (kemp - hráz) - chodník podél silnice III/3036 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání návrh na předložení projektu na zvýšení bezpečnosti dopravy ve 
městě z IROP, výzva č.53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“, výzva č.5 „MAS Mezi Úpou a 
Metují - IROP - Bezpečná doprava“ na financování projektu s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve 
městě Červený Kostelec - chodník podél silnice III/3036“ (v rozpočtu města zařazeno jako „Chodník 
Brodský (kemp - hráz)“), a to jak způsobilých výdajů (celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1 052 631, 57 
Kč a výše spolufinancování z celk. způs. výdajů bude 52 631,57 Kč), tak nezpůsobilých výdajů (výdajů nad 
dotaci 1 000 000 Kč) ve výši cca 630 000Kč a na následnou udržitelnost projektu včetně nákladů na opravy 
a údržbu po dobu udržitelnosti projektu.  
Zpracování a podání žádosti o financování z IROP zajišťuje firma Východočeská rozvojová, s.r.o., Nové 
Město nad Metují. 
 
Připomínky: 
P. Bergmann - tento chodník je pro rekreanty, aby se dostali snáz na stezku okolo Špinky, ale  stále 
odkládáme opravu chodníku v Olešnici. Jestli by nestálo za to, aby se RM zabývala tím, aby se chodník v 
Olešnici udělal na dvě etapy.  Pokud chodník nerozdělíme na etapy, tak bezpečnost dětí zase odsouváme 
o rok.  
Starosta - asi není problém udělat chodník v Olešnici na etapy. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

návrh na předložení projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec - chodník 
podél silnice III/3036“ z IROP, výzva č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“, výzva č. 
5 „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava“ a na financování projektu, a to jak 
způsobilých výdajů (CZV projektu jsou 1 052 631, 57 Kč a výše spolufinancování z CZV bude 52 
631,57 Kč), tak nezpůsobilých výdajů (výdajů nad dotaci 1 000 000 Kč) ve výši cca 630 000 Kč a na 
následnou udržitelnost projektu včetně nákladů na opravy a údržbu po dobu udržitelnosti projektu. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

4.  Žádost o udělení souhlasu zřizovatele p.o. ZŠ V. Hejny k projektu Vybudování multimediální učebny 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání žádost o udělení souhlasu zřizovatele s realizací projektového záměru 
"Vybudování multimediální učebny" a s ním souvisejícího provedení technického zhodnocení majetku p. o.   
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ZŠ V. Hejny, Komenského 540, ČK. Záměrem žadatele je požádat o dotaci na projekt "Vybudování 
multimediální učebny" v rámci programu Integrovaný regionální operační program "Výzva MAS Mezi Úpou  
 
a Metují - IROP - Infrastruktura ve vzdělávání". Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR. Předpokládaná výše dotace je 95% z celkových nákladů, které činí 1 987 087,- Kč. 
 
Připomínky: 
Starosta - projekty Dotace MMR - oprava místních komunikací a Vybudování multimediální učebny se bude 
dělat v případě, pokud dotaci získáme. Chodník Brodský (kemp - hráz) se bude dělat i když dotaci 
nezískáme. Tuto akci máme zařazenou v rozpočtu města. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   souh las í  

s podáním žádosti o podporu projektu "Vybudování multimediální učebny" z programu Integrovaný 
regionální operační program "Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - IROP- Infrastruktura ve vzdělávání", s 
předfinancováním projektu v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 5 % a dále souhlasí 
s provedením technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupu 
projektu min. po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od ukončení realizace projektu. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

5.  Diskuse 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta - informoval ZM o návrhu přejmenování Střední školy průmyslové textilní a polygrafické. Ředitel 
střední školy navrhl nový název Střední průmyslová škola Hronov. Na tomto jednání jsem byl a s tímto 
navrženým názvem nesouhlasím. Byla vyvolána diskuse, buď, že název zůstane, jak je, nebo že se přijde s 
novým návrhem. 
Starosta - pozval ZM na 4. PLES MĚSTA Červený Kostelec, který se koná 26.1.2019. 
Pí Kollertová - kdy bude zasedat bytová komise? 
Místostarosta - v pondělí mi volala tajemnice, že je potřeba svolat bytovou komisi. Bude svolána v blízkém 
termínu. 
Pí Kollertová - kdy se sejde kontrolní výbor? 
Pí Minaříková - domluvím se s tajemnicí na termínu. Úkolovat kontrolní výbor má zastupitelstvo. 
Občan - v roce 1997 se umístily v Občině hnízdní budky. Jestli by se tato akce mohla zopakovat. 
Starosta - zjistíme více o této akci. 
Pí  Vlachová - rekonstrukce silnice v Horním Kostelci. Bude se posouvat autobusová zastávka a čekalo se 
na vyjádření ČEZu ohledně vysokého napětí. Kam se posunula? 
P. Matyska - teď nejsem v tuto chvíli schopen zodpovědět, ale není problém si na vás vzít kontakt a dát 
Vám to vědět. 
Starosta - je potřeba se podívat do toho projektu a říci si to nad tím výkresem. 
Pí Vlachová - jak je to s parkováním u HPM?  
Pí Vlachová - na pozemky, které město vlastní by se měli odkládat vozy při rekonstrukci komunikace, což 
bude znevýhodňovat nás 4 podnikatele. Lidé nebudou mít, kde zaparkovat. 
Starosta - řešil se nákup pozemků ZM odložilo jednání s p. Novákem z důvodu, až bude jasná 
rekonstrukce komunikace. Potom není problém pozemky směnit. Určitě si necháme nějaký pruh na 
chodník a uložení sítí a musí se vyřešit stanoviště kontejnerů. Je to odloženo do doby než se vyřeší 
Jiráskova ulice. Co se týče dostupnosti území. Stavba je rozdělena do 3 etap. Jedna etapa je od křižovatky 
u Černého koně po dům, kde bydlí p. zastupitel Jiří Vít. Druhá etapa bude řešit křížení u Hobla a připojení 
na školu. Tuto střední etapu udělat co nejrychleji. Vrchní etapa se bude dělat poslední v roce 2020 a bude 
se vymýšlet, aby byla dostupnost území zajištěna. 
Pí Kollertová - až budete mít všechny informace o rekonstrukci komunikace Jiráskova ulice a Horní 
Kostelec udělat setkání s občany. 
Starosta - počítáme s tím, že bude setkání s občany ulice Jiráskova a Horní Kostelec. 
P. Hak - měl připomínku k porovnání množství a ceně povrchu na náměstí a nových povrchů ve Stolíně, 
Mstětíně a Olešnici. 
P. Hak - je v roce 2019 naplánovaná oprava vody v Náchodské ulici? 
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P. Šlechta - neplánuje se zatím oprava v Náchodské ulici. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů zastupitelstva a občanů. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                  Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
                 Řezníčková Kukulová Hana DiS.            
 

              Jiří Regner, místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
             Kafka Jan Mgr. Ph.D. 
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