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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 4. zasedání  

Zastupitelstva města Červený Kostelec  konané dne 20.6.2019   

 
 

Z-2019/4/1 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

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-2019/4/2 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

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:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/3 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

„Rekonstrukce vodovodního řadu v  ul ic i  Lánská,  Červený Kostelec“  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

zařazení akce „Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Lánská, Červený Kostelec“ do seznamu 
projektů a realizací investičních akcí na rok 2019. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/4 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Zázemí fotbalového s tadionu  -  žádost TJ Č.  Koste lec o přís l ib spoluf inancování 
výstavby zázemí fotbalu  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

záměr TJ Červený Kostelec, z.s. se sídlem Palackého 1234, 549 41 Červený Kostelec, IČO 
15046907, předložit žádost o dotaci do podprogramu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
133 D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na akci „Rekonstrukce 
zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

I I .   souh las í  

1.  v případě získání dotace TJ Červený Kostelec, z.s. z MŠMT 133 D 531, Podpora materiálně 
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, s finanční spoluúčastí z rozpočtu Města Červený 
Kostelec ve výši 30% z celkových způsobilých výdajů akce a zajištěním dofinancování 
nezpůsobilých výdajů akce „Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
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2.  v případě získání dotace TJ Červený Kostelec, z.s. z MŠMT, 133 D 531 Podpora materiálně 
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, s realizací akce „Rekonstrukce zázemí a tribuny 
fotbalového hřiště Červený Kostelec“ spolkem TJ Červený Kostelec, z.s. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

3.  v případě získání dotace TJ Červený Kostelec, z.s. z MŠMT, 133 D 531 Podpora materiálně 
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ s bezplatným poskytnutím projektové dokumentace od 
společnosti Tektum s.r.o. pro TJ Červený Kostelec, z.s. pro účel získání stavebního povolení a 
realizaci stavby „Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

4.  v případě získání dotace TJ Červený Kostelec, z.s. z MŠMT, 133 D 531 Podpora materiálně 
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, s předfinancováním akce „Rekonstrukce zázemí a 
tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/5 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Podání  žádost i  o  dotaci na akce  
1) „ Rekonstrukce s i ln ice I I I /5672 -  inženýrské s ítě a chodníky,  Červený Kostelec -  SO 
101 -  Chodník“  
2) Chodník „Obalovna -  Devět kř ížů“ Červený Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

podání žádosti o dotaci z Národního dotačního titulu, ze Státního fondu dopravní infrastruktury na 
akce: 

1) „ Rekonstrukce silnice III/5672 – inženýrské sítě a chodníky, Červený Kostelec – SO 101 - Chodník“ 

2) Chodník „Obalovna – Devět křížů“ Červený Kostelec. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/6 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Změna územního p lánu č .1  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

zveřejnění výzvy k podávání žádostí o změnu územního plánu č.1 do 30.8.2019. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/7 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Záměr rozšíření  zakázky -  10 GB páteřní  sí ť  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

rozšíření zakázky "10 GB páteřní síť" a navýšení rozpočtu o 600 tis. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/8 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

In formace z jednání  f inančního výboru  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání finančního výboru dne 29.5.2019. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/9 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Závěrečný účet  města za rok 2018 a účetní závěrka roku 2018  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

1.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Červený Kostelec za období od 1.1.2018 do 
31.12.2018. 



USNESENÍ z  4.jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec konaného dne 20.6.2019   Strana 3/8 
 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

2.  předložené podklady k účetní závěrce k 31.12.2018 za město Červený Kostelec a nežádá o jejich 
doplnění. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

1.  účetní závěrku města k 31.12.2018. 
přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

2.  závěrečný účet města za rok 2018 bez výhrad. 
přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/10 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Hospodaření města za  leden až duben 2 019 

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

hospodaření města za leden až duben 2019. 
přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/11 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .19/2019  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

1.  zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o 4.761.311 Kč z důvodu předfinancování dotované části 
schválené investiční akce "Výzva 28 IROP, informační a komunikační systémy" (RS str.6, ř.9) a 
jeho pokrytí financováním, tj. vyšším zapojením převedeného zůstatku ZBÚ z roku 2018 do 
rozpočtu roku 2019, a to o 4.761.311 Kč. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

2.  přesun části rozpočtu kapitálových výdajů této dotované akce do rozpočtu běžných výdajů této 
akce, a to podle skutečnosti. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/12 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .27/2019  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

zvýšení kapitálových výdajů na paragrafu 6171 (správa) o 600.000 Kč z důvodu  vybavení  IT 
technikou pro přechod z 1 GB na 10 GB propojení páteřních uzlů IT systému města a toto zvýšení  
pokrýt financováním na položce 8115 - tj. zapojením  600.000 Kč z převedeného zůstatku běžných 
účtů z roku 2018 do roku 2019,  dosud nezapojeného do rozpočtu města. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/13 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .28/2019  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

snížení rozpočtu kapitálových výdajů o 39,5 mil Kč z důvodu odložení realizace investiční akce 
"Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a chodníky (ul. Jiráskova, Horní Kostelec)" (RS str.5, řádek 1 
částka 40 mil.Kč) a odpojení částky 39,5 mil. Kč na položce financování 8115 z rozpočtu na rok 2019. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/14 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Rozpočtové opatření  č .29/2019  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  
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zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů  o 3 miliony Kč na paragrafu 2310  z důvodu zařazení realizace 
investiční akce „Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Lánská, Č.Kostelec“ do rozpočtu 2019 a jeho 
pokrytí financováním na položce 8115 - tj. zapojením  3 mil. Kč z převedeného zůstatku běžných účtů 
do roku 2019 dosud nezapojeného do letošního rozpočtu. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/15 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Žádost o f inanční př íspěvek na letní soustředění  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

žádost DPS Červánek a Jitřenka o finanční dar na letní soustředění dětského pěveckého sboru 
Červánek a akordeonového souboru Musica Harmonica ve výši 50 000,- Kč k částečnému pokrytí 
nákladů na dopravu. 

Tento návrh nebyl přijat. 
nepřijato, pro:1 proti:15 zdržel:7 
 

Z-2019/4/16 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Žádost Oblastní  char i ty Červený Koste lec o f inanční  dar ,  který  využi je  na výstavbu 
denního s tac ionáře,  rozšíření  pečovate lské s lužby a t ísňové péče v  budově Kafkovy 
vi ly  

Zastupite lstvo města  

I .   zam í tá  

poskytnutí finančního daru 800.000,- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec. 
přijato, pro:16 proti:2 zdržel:4 
 

Z-2019/4/17 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

In formace z jednání  kontrolního výboru dne 15.5.2019  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání kontrolního výboru ze dne 15.5.2019. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/18 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Návrh pro jektů a oprav vhodných k  real izac i  v roce 2019  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

přípravu projektů, položkových rozpočtů a oprav k realizaci v roce 2019 dle předloženého seznamu. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/19 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Prodej pozemku p.č.  1102/83 v  k.ú. Červený Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   zam í tá  

prodej pozemku z majetku města -  p.č. 1102/83 (orná půda), o výměře 190 m
2
, v k.ú. Červený 

Kostelec, z důvodu zachování rezervy pro vybudování nové infrastruktury v této oblasti. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/20 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 1344/3 v k .ú. Olešnice u Červeného Koste lce  

Zastupitelstvo města  

I .   schva lu je  
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prodej části pozemku z majetku Města Červený Kostelec, p.č. 1344/3 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře cca 87 m

2
, v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce, pro paní ****** ********, 

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

přijato, pro:18 proti:1 zdržel:0 
 

Z-2019/4/21 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 1344/3, část i  pozemku p.č.  1344/2 a část i  pozemku p.č.  
1037,  vše v k .ú.  Olešnice u Červ eného Koste lce  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

prodej části pozemku p.č. 1344/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 80 m
2
, části 

pozemku p.č. 1344/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 73 m
2
, a části pozemku p.č. 

1037 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 10 m
2
, vše v k.ú. Olešnice u Červeného 

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

2
. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:1 
 

Z-2019/4/22 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Prodej pozemku p.č.  3/1 v k .ú. Lhota za Červeným Koste lcem  

Zastupite lstvo města  

I .   zam í tá  

prodej pozemku z majetku města p.č. 3/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 1216 m
2
 v k.ú. Lhota za 

Červeným Kostelcem, za účelem plánované výstavby rodinného domu z důvodu stavení uzávěry na 
tomto pozemku. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/23 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 442/3 v k .ú.  Stol ín  

Zastupite lstvo města  

I .   zam í tá  

prodej části pozemku z majetku Města Červený Kostelec, p.č. 442/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o 
výměře cca 87 m

2
, v k.ú. Stolín z důvodu plánované výstavby chodníku v této oblasti 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/24 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Revokace usnesení č . Z -  2019/03/8 ze dne 25.  4. 2019  

Zastupite lstvo města  

I .   revoku je  

usnesení č. Z – 2019/03/8 ze dne 25. 4. 2019, prodej části pozemku z majetku města p.č. 889/87 
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 23 m

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

*********** ****, *** ** ******* ********. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/25 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Prodej část i  pozemku p.č . 889/87 v k .ú. Če rvený Kostelec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

prodej části pozemku z majetku města p.č. 889/87 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 23 
m

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

číslo 2261 dle geometrického plánu č. 1544-40/2012, vypracovaného Ing. Petrem Jochem. Na 
pozemku se nachází stavba garáže, v majetku p. ***** ******. Doplatek za pozemek je stanoven 
smlouvou budoucí a v souladu s platnými zákony a činí 13.608,- Kč, vč. DPH 21%. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/26 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 
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Koupě pozemku p.č . 1000/10 v  k.ú. Červený Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

koupi pozemku do majetku města p.č. 1000/10 (trvalý travní porost) o výměře 703 m
2
, v k.ú. Červený 

Kostelec, od ** ****** *******, ****** ***, *** ** ***** ******, za cenu v čase a místě obvyklou – 20,- Kč/m
2
. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/27 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Úplatný převod pozemku p.č . 941/2 v  k.ú.  Červený Koste lec -  vr t  Větrník  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

záměr koupě pozemku do majetku Města Červený Kostelec - p.č. 941/2 (trvalý travní porost) o výměře 
344 m

2
 v k.ú. Červený Kostelec, na pozemku se nachází vodovodní vrt v majetku Města Červený 

Kostelec. Koupě pozemku z majetku SPÚ, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/28 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Žádost o odkoupení městské budovy, chaty  recepce a navazuj íc ích pozemků u rybníku 
Špinka  

Zastupite lstvo města  

I .   zam í tá  

prodej budovy recepce na Špince vč. přilehlých pozemků (poz. p.č. 639/11, ostatní plocha, sportoviště 
a rekreač. plocha, o výměře 477 m

2
, vč. budovy na poz. p.č. st. 438, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 50 m
2
 a poz. p.č. 639/27, ostatní pl., sportoviště a rekreač. pl., o výměře 199 m

2
). 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:1 
 

Z-2019/4/29 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Revokace usnesení č . Z -  2019/03/14 ze dne 25. 4. 2019 

Zastupite lstvo města  

I .   revoku je  

usnesení č. Z – 2019/03/14 ze dne 25. 4. 2019, převod vlastnického práva k pozemku p.č. 938/29 
(ovocný sad) o výměře 799 m

2
, v k.ú. Červený Kostelec, do majetku Města Červený Kostelec. 

Tento bod byl zrušen. (viz. schválená změna programu) 

 

Z-2019/4/30 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Dohoda o změně závazku  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

1.  koupi pozemků p.č. 938/29 (ovocný sad) o výměře 799 m
2
 a pozemek p.č. 938/31 (ovocný sad) o 

výměře 777 m
2
, vše v k.ú. Červený Kostelec, za cenu v čase a místě obvyklou 1.111.080,- Kč. 

 

Tento bod byl zrušen. (viz. schválená změna programu) 

2.  uzavření Dohody o změně závazku mezi Městem Červený Kostelec a Oblastní charitou Červený 
Kostelec, IČO: 48623814, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, zastoupenou 
Miroslavem Wajsarem, jíž se ruší ujednání Kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti mezi 
oběma subjekty z 16. 12. 2013. 

 

Tento bod byl zrušen. (viz. schválená změna programu) 

I I .   pověřu je  

starostu města Ing. Rostislava Petráka podepsáním Dohody o změně závazku mezi Městem Červený 
Kostelec a Oblastní charitou Červený Kostelec, IČO: 48623814, se sídlem 5. května 1170, 549 41 
Červený Kostelec, zastoupenou Miroslavem Wajsarem, jíž se ruší ujednání Kupní smlouvy o převodu 
vlastnictví nemovitosti mezi oběma subjekty z 16. 12. 2013. 
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Tento bod byl zrušen. (viz. schválená změna programu) 

 

Z-2019/4/31 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Bezúplatný převod část i  pozemku do maje tku města p.č.  841/3 (ostatní  plocha, 
spor toviš tě a rekreač.  p locha) o výměře cca 237 m

2
 v k.ú.  Červený Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

bezúplatný převod části pozemku do majetku města p.č. 841/3 (ostatní plocha, sportoviště a rekreač. 
plocha) o výměře cca 237 m

2
 v k.ú. Červený Kostelec z majetku těchto vlastníků: ******** ***, ******** 

***, ***** ******* ******** - spoluvl. podíl: 607/17929, ****** ******, ***** ******* ** – spoluvl. podíl: 
835/17929, ****** *****, ****** ****, ******** ***, ***** ******* ********, SJM – spoluvl. podíl: 749/17929, 
***** ****, ******** ***, ***** ******* ******** -  spoluvl. podíl: 730/17929, ***** *****, ******** ***** ****, 
******** ***, ***** ** ********, SJM – spoluvl. podíl: 729/17929, ******** *****, ******** ***, ***** ******* 
******** – spoluvl. podíl: 732/17929, ***** ******, ***** ******* ** - spoluvl. podíl: 730/17929, ***** ****, 
******* *****, ******** ***, ***** ******* ********, SJM - spoluvl. podíl: 731/17929, ******** *******, ******** 
***, ***** ******* ******** * spoluvl. podíl: 733/17929, ****** ****, ******** *********, ******** ***, ***** ******* 
********, SJM - spoluvl. podíl: 733/17929, ******** ********, ******** ***, ***** ******* ******** - spoluvl. 
podíl: 422/17929, ***** ******, ******* *****, ******** ***, ***** ******* ********, SJM - spoluvl. podíl: 
734/17929, ********* ********, ******** ***, ***** ******* ******** - spoluvl. podíl: 835/17929, ****** ********* 
* ********* ******, ******** ***, ***** ** ********, SJM – spoluvl. podíl: 723/17929, ********* ******* ****, 
******* ***, ***** ** ******** –spoluvl. podíl: 732/17929, ****** *****, ******** ***, ***** ******* ******** – 
spoluvl. podíl: 725/17929, ****** ********, ******** ***, ***** ******* ******** – spoluvl. podíl: 612/17929, 
***** ***, ******** ***, ***** ******* ******** – spoluvl. podíl: 738/17929, ********* *******, ******** ***, ***** 
******* ******** – spoluvl. podíl: 734/17929, ****** *****, ******** ******, **** *********** ****, ***** ** 
********, SJM – spoluvl. podíl: 832/17929, SBD Náchod, Parkány 311, 54701 Náchod – spoluvl. podíl: 
2072/17929, ******** *****, ******** ***, ***** ******* ******** – spoluvl. podíl: 629/17929, *** ******** **** 
****** *******, ******** ***, ***** ******* ********, SJM – spoluvl. podíl: 832/17929 a předkládá ZM k 
projednání. 

 

Tento návrh nebyl přijat. 
nepřijato, pro:7 proti:4 zdržel:10 
 

Z-2019/4/32 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Jednací  řád zastupi te lstva města  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

Jednací řád zastupitelstva města. 
přijato, pro:18 proti:0 zdržel:2 
 

Z-2019/4/33 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Zrušení odloučeného pracov iště MŠ Větrník  v budově čp. 26 ul .  Komenského  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

1.  zrušení odloučeného pracoviště p.o. Mateřská škola, Červený Kostelec, Větrník 999 na adrese 
Červený Kostelec, Komenského 26. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

2.  uzavření dodatku č. 1 ke zřizovací listině p.o. Mateřská škola Červený  Kostelec, Větrník 999, 
kterým se mění takto: 

1)  text v článku II., odkud se maže: "Sídlo odloučeného pracoviště, 549 41 Červený Kostelec, 
Komenského 26". 

2) Do článku III. v posledním odstavci bodu 2 zřizovací listiny se za text „a může připravovat  jídla, 
která vydává výdejna;“ odstraňuje text „a školní jídelna – výdejna, která v rámci školního stravování 
vydává jídla připravovaná ve školní jídelně;“, slovo „jejich“ se ve stejném článku a odstavci 
zřizovací listiny nahrazuje slovem „její“. 
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přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/34 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Zřízení dětských skupin podle zákona 247/2014 Sb.  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

zřídit od 1. 9 .2019 podle zákona 247/2014 Sb. dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí jako organizační 
složku obce v prostorách bytu domu v ul. Komenského 26, 54941 Červený Kostelec, viz přiložená 
zřizovací listina. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2019/4/35 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Kupní  smlouva o převodu vlas tn ického práva k  pozemku p.č.  938/31  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

koupi pozemku p.č. 938/31, ovocný sad, o výměře 777 m
2
 v k.ú. Červený Kostelec, na základě Kupní 

smlouvy o převodu vlastnického práva k pozemku, mezi stranou kupující - Městem Červený Kostelec 
a stranou prodávající - Oblastní charitou Červený Kostelec, IČO: 48623814, se sídlem 5. května 1170, 
549 41 Červený Kostelec, zastoupenou Miroslavem Wajsarem, za cenu v čase a místě obvyklou 
547.785,- Kč. 

přijato, pro:16 proti:0 zdržel:3 
 

Z-2019/4/36 - 4. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 20.6.2019 

Diskuse 

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů zastupitelstva a občanů. 
přijato, pro:16 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 
 

Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 

 
 
 
 
 

Jiří Regner, místostarosta 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

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. 


