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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Červený Kostelec  konané dne 28.2.2019   

 
 

Z-2019/2/1 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Kontrola p lnění úkolů z jednání  ZM  

Zastupite lstvo města  

I .   bere na vědom í  

kontrolu plnění úkolů z jednání ZM. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/2 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

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:25 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/3 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Divadlo J.K.Ty la Červený Kostelec -  In ter iér  malého sálu  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

1.  vyhodnocení nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Divadlo J.K.Tyla, Červený 
Kostelec – Interiér malého sálu“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pořadí uchazečů: 

     1. MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice – Svítkov, IČ: 1505 00050 – nabídková cena 8 
804 649,19 Kč včetně DPH. 

přijato, pro:21 proti:1 zdržel:3 

2.  uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Divadlo J.K.Tyla, Červený Kostelec – Interiér malého 
sálu“ s firmou MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice – Svítkov, IČ: 1505 00050. 

přijato, pro:21 proti:3 zdržel:1 

I I .   pověřu je  

starostu Ing. Rostislava Petráka podepsáním Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Divadlo J.K.Tyla, 
Červený Kostelec – Interiér malého sálu“  mezi Městem Červený Kostelec a firmou MARHOLD a.s., 
Motoristů 24, 530 06 Pardubice. 

přijato, pro:21 proti:2 zdržel:2 
 

Z-2019/2/4 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Rozpočtové opatření  č .  84/2018  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

snížení rozpočtu běžných příjmů na položce 2119 paragrafu 3639 o 792 tisíc Kč a zároveň snížení 
rozpočtu kapitálových výdajů na položce 6130 paragrafu 3639 (nákup pozemků) o 792 tis. Kč. 
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přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/5 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Rozpočtové opatření  č .  5/2019  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

zvýšení kapitálových výdajů na paragrafu 3613 (majetkový odbor – nebyty) o 805 tisíc Kč z důvodu 
vyšší vysoutěžené ceny rozpočtované investiční akce „Interiér malého sálu Divadla“ a toto zvýšení   
vyrovnat financováním, tj. vyšším zapojením převedeného zůstatku ZBÚ z roku 2018 do roku 2019 do 
rozpočtu, a to o 805 tisíc  Kč. 

přijato, pro:18 proti:3 zdržel:3 
 

Z-2019/2/6 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Rozpočtové opatření  č .  6/2019  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o 2,465 mil. Kč z důvodu přesunutí tří investičních akcí 
plánovaných v rozpočtu roku 2018 do roku 2019: RS 2018 str.6  projekty - řádek 2 "Fotbal-zázemí" 
převod 700 tisíc Kč, řádek 14 "Rekonstrukce ul. Jiráskova" převod 1.015 tisíc Kč, RS 2018 str.7 
realizace . řádek 1 "Auto MP" převod 750 tisíc Kč a toto zvýšení rozpočtu výdajů v roce 2019 vyrovnat 
vyšším zapojením převedeného zůstatku ZBÚ z roku 2018 do roku 2019, a to v celkové částce 2,465 
mil. Kč. 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/7 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Rozpočtové opatření  č .7/2019  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

zvýšení běžných výdajů na paragrafu 3613 (nebyty) o 1 mil. Kč z důvodu zvýšení ceny rozpočtované 
akce "sanace suterénu a oprava části sociálních zařízení v ZŠ Hejny po zpracování položkového 
rozpočtu na realizaci této akce a jeho vyrovnání financováním, tj. vyšším zapojením převedeného 
zůstatku ZBÚ do rozpočtu roku 2019, a to o 1 mil. Kč. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/8 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 182/4 v k .ú.  Horní  Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

prodej části pozemku z majetku města Červený Kostelec p.č. 182/13 (trvalý travní porost) o výměře 13 
m², v k.ú. Horní Kostelec, pro ***** * ********* **********, ***** ******** **, *** ** ******* ********, dle GP č. 
441-421/2018, za cenu v čase a místě obvyklou 200,- Kč/m². 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/9 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Prodej část i  pozemku pč.  216/1 v  k.ú. Červený Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   zam í tá  

prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 216/1 (ostatní plocha) o výměře cca  18 m
2
 v k.ú. 

Červený Kostelec pro **** ***** *********, ********* ***, *** ** ******* ******** z důvodu současné přípravy 
realizace rekonstrukce ul. Jiráskova, která s pozemkem těsně sousedí. 

 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:1 
 

Z-2019/2/10 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 
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Prodej část i  pozemku p.č . 1166/1 v k .ú. Červený Kostelec  

Zastupite lstvo města  

I .   zam í tá  

prodej části pozemku z majetku města části pozemku z majetku města p.č. 1166/1 (ostatní plocha) o 
výměře cca 5,3 m

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

je umístění plánované stavby plotu, která se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí ve správě 
Vody ČK a Místního hospodářství ČK. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/11 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Prodej nebo pronájem část i  pozemku p.č.  418/1 v  k.ú. Sto lín  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

prodej části pozemku z majetku města p.č. 418/1 (ostatní plocha) o výměře cca 31,5 m
2
, v k.ú. Stolín, 

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

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/12 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Prodej pozemku p.č.  164/1,  v k .ú. Lhota za Červeným Koste lcem  

Zastupite lstvo města  

I .   zam í tá  

prodej pozemku z majetku města – p.č. 164/1 (trvalý travní porost) o výměře 1090 m
2
 v k.ú. Lhota za 

Červeným Kostelcem, pro **** ***** **** ******* ****, ****** *****, ****** *******. Důvodem je v této oblasti 
nevyřešená infrastruktura. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:1 
 

Z-2019/2/13 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Prodej pozemku p.č.  164/1,  v k .ú. Lhota za Červeným Koste lcem  

Zastupite lstvo města  

I .   zam í tá  

prodej pozemku z majetku města – p.č. 164/1 (trvalý travní porost) o výměře 1090 m
2
 v k.ú. Lhota za 

Červeným Kostelcem, pro ****** *****, ******** ***, *** ** ******* ********. Důvodem je v této oblasti 
nevyřešená infrastruktura. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/14 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Prodej část i  pozemku p.č  471 v  k.ú.  Sto lín  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

prodej části pozemku z majetku města -  p.č. 471 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 
20 m

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

místě obvyklou 150,- Kč/m
2
. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/15 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Koupě část i  pozemku p.č . 394/1 v k .ú.  Horní  Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

koupi pozemku p.č. 394/8 (travní porost), o výměře 106 m
2
, v k.ú. Horní Kostelec, z majetku firmy 

LUXIA s.r.o., U Blaženky 2155/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 26726505, zastoupené jednatelem 
JUDr. et PhDr. Emerichem Drtinou., za cenu v čase a místě obvyklou 50,- Kč/m

2
. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
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Z-2019/2/16 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Směna pozemků s  doplatkem,  část  pozemku p.č 220/1,  za pozemek p.č . 214/1 v  k.ú.  
Horní  Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

směnu pozemku z majetku města - p.č. 214/1 (ostatní plocha) v k.ú. Horní Kostelec, o výměře cca  12 
m

2
 , za část pozemku p.č. 220/1 (zahrada) v k.ú. Horní Kostelec o výměře cca 57 m

2
 v majetku ***** * 

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

2
. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/17 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Směna pozemků p.č . 345 v k .ú.  Červený Koste lec, za poz.  p.č.  687/4  v k.ú.  Lhota za 
ČK  

Zastupite lstvo města  

I .   zam í tá  

směnu pozemku p.č. 345 (orná půda) o výměře cca 8.458 m
2
, v k.ú. Červený Kostelec z majetku 

Města Červený Kostelec, za pozemek p.č. 687/4 (lesní pozemek) o výměře 4.741 v k.ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem z majetku p. **** **********, ******* ***, *** ** ******* *********, z důvodu že je 
oblast pozemku p.č. 345 v k.ú. Červený Kostelec určena pro výstavbu nové infrastruktury a dalšího 
možného budoucího rozvoje města. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/18 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Darování pozemku p.č . 1123/13 v  k.ú Červený Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

1.  bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku p. č. 1123/13 (ostatní plocha – silnice, o výměře 4 m²) v 
k. ú. a obci Červený Kostelec z majetku Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, 500 
03 Hradec Králové, zastoupené PhDr. Jiřím Štěpánem Ph.D., hejtmanem Královéhradeckého 
kraje, IČO 70 88 95 46, do vlastnictví města Červený Kostelec.  Jedná se o pozemek pod stavbou 
chodníku u silnice. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

2.  v darovací smlouvě doložku: 

„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděné nemovité věci, které se zřizuje 
bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude 
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. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu 
dárce.“ 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/19 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Smlouva o bezúplatném převodu majetku varovného a vyrozumívacího systému na 
území města,  zahrnuj ící  d ig i tá lní  povodňový p lán od Svazku obcí "ÚPA".  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku varovného a vyrozumívacího systému na území 
města, zahrnující digitální povodňový plán se Svazkem obcí "ÚPA". 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/20 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

In formace z jednání  osadního výboru Sto lín a Mstětín  

Zastupite lstvo města  
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I .   u rču je  

7 členů osadního výboru Stolín a Mstětín v tomto složení: Josef Vondra, Josef Záliš, Miroslav 
Klepáček, Karel Středa, Ing. Vladimír Steger, Jaroslav Falta, Bc. Lukáš Pelc. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

I I .   vo l í  

Josefa Vondru předsedou osadního výboru Stolín a Mstětín. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/21 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

In formace z jednání  osadního výboru Olešnice  

Zastupite lstvo města  

I .   urču je  

9 členů osadního výboru Olešnice v tomto složení: Miroslav Háze, Jan Vítek, Lucie Hnízdilová, Martin 
Klapper, Roman Vlček, Radek Jůza, Lukáš Kozák, Ondřej Středa, Marek Hnízdil. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

I I .   vo l í  

Miroslava Házeho předsedou osadního výboru Olešnice. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/22 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

In formace z jednání  osadního výboru Bohdašín  

Zastupite lstvo města  

I .   urču je  

9 členů osadního výboru Bohdašín v tomto složení: Tomáš Linhart, Ladislav Brož, Pavel Staněk, 
Martina Kubečková, Edita Němcová, Lenka Sedláčková, Karel Hornych, Zdeněk Pinkava, Markéta 
Prouzová. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

I I .   vo l í  

Tomáše Linharta předsedou osadního výboru Bohdašín. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/23 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Akční  p lán města na období  2019 -2020 

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

Akční plán města Červený Kostelec pro období 2019-2020. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/24 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Žádost i  o dotac i  z dotačního programu města Č.  Koste lec pro rok 2019  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

1.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2019 ve výši 1 277 
000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace celoroční činnost pro rok 2019 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 2/2019 s TJ Červený Kostelec, Palackého 1234, 549 41 
Červený Kostelec, IČO 150 46 907. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

2.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2019 ve výši 150 000,- 
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 14/2019 s Oblastní charitou Červený Kostelec, se sídlem: 
5.května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 23 814. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 

3.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2019 ve výši 48 000,- 
Kč uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z 
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rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 15/2019 s TJ Horní Kostelec z.s. se sídlem: Horní 
Kostelec 12, 549 41  Červený Kostelec, IČ: 465 23 022. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

4.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu pro rok 2019 ve výši 32 000,- Kč a 
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z rozpočtu 
města Červený Kostelec číslo: 16/2019 s TJ Sokol Olešnice z.s. se sídlem: Olešnice 201, 549 41 
Červený Kostelec, IČ: 627 28 199. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

5.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2019 ve výši 25 000,- 
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 18/2019 s Manové Přemysla Otakara z.s., se sídlem: 
Gen.Kratochvíla 1014, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 627 30 894. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

6.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2019 ve výši 20 000,- 
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 20/2019 s Šachovým klubem Červený Kostelec, z.s., se 
sídlem: Sokolská 1173, 549 41  Červený Kostelec, IČ: 051 14 616. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

7.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2019 ve výši 60 000,- 
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 28/2019 s TJ Sokol Červený Kostelec – Lhota z.s., se 
sídlem: Bratří Čapků 138, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 48 485. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

8.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2019 ve výši 331 000,- 
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 29/2019 s Volejbalem Červený Kostelec, z.s., se sídlem: 
Větrník 88, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 058 34 708. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 

9.  poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2019 ve výši 116 000,- 
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2019 z 
rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 30/2019 s Junák – český skaut, středisko Červený 
Kostelec, z.s., se sídlem: Skalka, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 486 22 141. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 

10. poskytnutí dotace na celoroční činnost z dotačního programu města pro rok 2019 ve výši             
47 700,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 
2019 z rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 31/2019 s Českým rybářským svazem, z.s., místní 
organizace Červený Kostelec, se sídlem: Mstětín 30, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 135 85 843. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 
 

Z-2019/2/25 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Zpráva o č innost i  Městské pol ic ie za rok 2018  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu Městské policie Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města za rok 2018. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/2/26 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Bezpečnostní s i tuace města v  roce 2018 OO PČR Červený Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu OO Policie ČR Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města Červený Kostelec za rok 2018. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
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Z-2019/2/27 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 28.2.2019 

Diskuse 

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů zastupitelstva a občanů. 
přijato, pro:21 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. 


