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PODKLADY 
k 2. zasedání 

Zastupitelstva města Červený Kostelec 

konaného dne 

27. 2. 2020 
 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 
 

TED® – Tvorba a Evidence Dokumentů PROGRAM jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec 
                       

P R O G R A M  
2. zasedání  Zastupitelstva města Červený Kostelec, které se koná dne 27. 2. 2020 

v 16:00  hod., malý sál, Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec 

 

 
 

BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1. Z-0533 Kontrola plnění úkolů z jednání ZM Petrák  

2. Z-0535 Informace o průběhu příprav a realizací investičních 
akcí 

Matyska  

3. Z-0524 Prodloužení chodníku Brodský - Bezúplatný převod 
pozemků 

Matyska  

4. Z-0534 Žádost o finanční dar na výstavbu rozhledny Žaltman Petrák  

5. Z-0525 Žádost ZŠ V. Hejny Č.K. o NFV na "Vybudování 
multimediální učebny" 

Udatná  

6. Z-0519 Rozpočtová opatření č.83 a č.84/2019 Udatná  

7. Z-0523 Rozpočtové opatření č.3/2020 Udatná  

8. Z-0537 Rozpočtové opatření č.4/2020 Udatná  

9. Z-0536 Zrušení rekreačního poplatku od 1.1.2020 Udatná  

10. Z-0538 Žádosti o dotaci z dotačního programu města Č. 
Kostelec pro rok 2020 

Petrák  

11. Z-0520 Dotační program - veřejnoprávní smlouvy Petrák  

12. Z-0516 Prodej  pozemku z majetku města p.č. 320/1 v k.ú. 
Stolín 

Král  

13. Z-0526 Informace z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín 
ze dne 16. 9. 2019. 

Regner  

14. Z-0527 Informace z jednání osadního výboru Olešnice ze dne 
3. 9. 2019 

Regner  

15. Z-0528 Informace z osadního výboru Lhota ze dne 18. 12. 
2019 a ze dne 17.9.2019 

Regner  

16. Z-0529 Informace z jednání osadního výboru Horní Kostelec 
ze dne 13. 11. 2019 a ze dne 18.9.2019 

Regner  

17. Z-0530 Informace z osadního výboru Bohdašín ze dne 
23.10.2019 

Regner  

18. Z-0521 Bezpečnostní situace města v roce 2019 OO PČR 
Červený Kostelec 

Petrák  

19. Z-0522 Zpráva o činnosti městské policie Škoda  

20. Z-0531 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů Petrák  

21. Z-0532 Diskuse Petrák  
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/1 

ze dne 27.2.2020 

Kontrola plnění úkolů z jednání ZM 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

kontrolu plnění úkolů z jednání ZM. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/2 

ze dne 27.2.2020 

Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 

  

 
 

 

 
  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí 

 
Rozpočet: Příprava 2020 

 

 

1. Veřejné prostranství mezi školami  

 Podána žádost o uzemní rozhodnutí. Vydáno územní rozhodnutí. Pokračuje se na 

provádění dokumentace pro stavební povolení. Zhotovena dokumentace pro stavební 

povolení. Momentálně je přerušené stavební řízení do 30.4.2019 z důvodu nejasností v 

připravovaném záměru. Zhotovitel PD zdůvodňuje navýšení ceny rozpočtu. Probíhá 

komunikace se soudním znalcem, který bude zpracovávat znalecký posudek na 

předložený rozpočet. Posudek rozpočtu zpracován. Rozpočet ateliéru 2021 s.r.o. 

upraven na základě připomínek soudního znalce. Bude projednáváno jako samostatný 

bod na dnešním zastupitelstvu. Je prodlouženo přerušení stavebního řízení do 

30.11.2019. Je podepsán Dodatek č. 2 k SOD na novou výši rozpočtu 30,01 mil. Kč 

bez DPH a termín odevzdání ZDS a DPS do 100 dnů od vydání pravomocného SP. 

30.1.2020 byla předána DSP. Je obnoveno stavební řízení. 

Termín DPS: 2Q/2020 

   

 

2. Chodník Olešnice, úsek ZŠ – zastávka – prodejna (DPS)  

Vypracována studie. Zadána PD, termín dodání do 30. 8. 2018. Přehodnocen rozsah 

záměru prodloužením chodníku k bývalé prodejně, zařazeno zpracování PD v návrhu 

rozpočtu na rok 2019. Rozsah řešeného území je rozdělen na 2 etapy:  

- Přechod pro chodce a zastávky BUS v oblasti u ZŠ 

- Chodník k bývalé prodejně v Olešnici 

Probíhá zpracování DSP. Bylo nutné dopřesnit výškopis a polohopis svahu 

(břehu bývalého rybníka).  

Termín odevzdání 1. části do 31.3.2020 

 

 

3. Opěrná zeď ul. Na strži – voda, kanalizace, komunikace (DPS) 

Zadána PD, rozpracovaná DUR. Podání žádosti o vyjádření k DUR do 10/2019. 

Dílčí termín odevzdání DUR: 03/2020.  

Termín DPS: 3.Q/2020 

 

 

4. Rekonstrukce ul. Letná (DPS)  

Provádí se dokumentace pro ÚŘ, probíhají jednání s Povodím Labe o možnosti 

odvedení dešťových vod do zatrubeného Červeného potoka. Dokumentace pro územní 

řízení bude dokončena do 30. 11. 2018. Podána žádost o prodloužení termínu dodání 

DUR z důvodu požadavků vlastníků dotčených pozemků a jejich zapracování do PD 

do 30.6.2019. Vznikl požadavek objednatele na prodloužení splaškové kanalizace až 

po ulici Vyšehradská. Projektant požadavek zapracuje. Schválení Dodatku č.4. DÚR 

předložena ke schválení. Kompletace vyjádření dotčených orgánů a vlastníků 

dotčených pozemků. Probíhá VŘ na další stupeň dokumentace DSP. Vybrán 

zhotovitel na DSP – VDI Projekt s.r.o. Projektant řeší napojení dešťové kanalizace 

do zatrubeného potoka s Povodím Labe a.s. 

Termín: 1.Q/2020 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 

5. Rekonstrukce ul. Dvořáčkova (DPS) 

Připravuje se zadání pro výběr dodavatele PD. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele 

PD. Vybrán zhotovitel PD: PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice ca cenu 324 280,- 

Kč vč. DPH. Geodetické zaměření stávajícího stavu a navazují projekční práce. 

Probíhá koordinace návrhu s městským architektem. 

Termíny: DUR + DPS – 01/2020, PDPS – 03/2020 

   

 

6. Rekonstrukce ul. Lipky (DUR) 

Připravuje se zadání pro výběr dodavatele PD. Nutno oslovit správce sítí kvůli rozsahu 

projekčních prací. Zadání bude koordinováno s novým městským architektem a 

správci inženýrských sítí. 

Termín: 03/2020 

   

 

7. Chodník Retip – SG vč. kanalizace (úprava DPS) 

Vypracována studie ve variantách, odsouhlasen chodník po levé straně komunikace od 

Retipu k SG včetně kanalizace a části vodovodu. Zadána PD. Zpracovává se PD, 

termín dodání do 30. 8. 2018. Dokumentace zpracována, ÚS KHK vydalo nesouhlasné 

stanovisko se stavbou chodníku z důvodu přípravy rozšíření komunikace 

v průmyslové zóně. Probíhají jednání s ÚS KHK na povolení výstavby chodníku. 

V červnu 2019 bude vybrán dodavatel PD rozšíření komunikace, se kterým bude 

koordinováno umístění chodníku. Proběhla schůzka s projekční kanceláří ADVISIA 

s.r.o., která pro ÚS KHK projektuje silnici III/3036, III/3049 Červený Kostelec – 

Česká Skalice. PK byly předány podklady již vyprojektovaného chodníku ve Stolíně a 

autobusových zastávek u Galčeku. Probíhá zapracování projektu chodníku do 

projektované rekonstrukce komunikace III/3036. Advisia posunula hranu chodníku 

dle návrhu komunikace III/3036. Řeší se umístění autobusových zastávek a dojde 

k polohové koordinaci obou projektů. 

Termín: 03/2020 

   

 

8. Tělocvična ZŠ Václava Hejny (studie) 

Zpracovává se umísťovací studie. Studie zpracována, předána objednateli. Probíhají 

jednání s komisí rozvoje města a ZŠ. Příprava zadání architektonické studie s Ing. 

arch. Ehlem a komorou architektů.  

Termín: 03/2020 

  

 

9. Rezerva – územní studie (dle územ. plánu a žadatelů)  

Zpracovává se územní studie pro lokalitu „Prodanka“. ÚS byla schválena radou dne 

15.4.2019. Podána žádost na odbor výstavby a územního plánování Náchod na 

vypracování zadání pro zpracování územní studie pro lokalitu v Olešnici a u Devíti 

křížů. Podaná žádost o zpracování zadání pro lokalitu ulice Jestřebí, pro ulici 

Družstevní – Sadová a Vyšehrad. ÚS pro lokalitu v Olešnici je zadaná ke zpracování 

Ing. Arch. Přibylovi. Je zpracováno zadání pro lokalitu ul. Jestřebí a požádáno o 

zadání ÚS ve Lhotě u Balatonu. ÚS v ul. Jestřebí je objednaná u Ing. Arch. Wajsara. 

ÚS Vyšehrad a Jestřebí byla předložena komisi výstavby k připomínkám. 

  

 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



10. Park A.B.S. revitalizace (studie, prováděcí projekt)  

Příprava podkladů pro zadání architektonických studií. Jsou osloveni 3 vybraní 

architekti ke zpracování studie na základě referencí, doporučení městského architekta 

Ehla a městské rady. Se zpracovatelem vítězné studie bude uzavřena SOD na PD. Ze 

dvou obdržených návrhů byla vybrána architektonická kancelář TERRA FLORIDA 

v.o.s. za cenu 592.900,- Kč vč. DPH. Probíhá zpracování DUR + DSP. Návrh byl 

připomínkován komisemi výstavby a rozvoje a MA – zapracování připomínek.  

Termín studie: 08/2019 

Termín DUR+DSP: 02/2020 

Termín ZDS+DPS: 04/2020  

 

  

11. Zastávky autobusové – Galček (DUR)  

Provádí se revize doposud zpracované dokumentace. Bude navazovat na PD 

zadávanou ÚS KHK – rekonstrukce silnice III/3036, III/3049 Červený Kostelec – 

Česká Skalice. 

Termín: 03/2020 

  

 

12. Dům pro seniory (studie) 

Zpracován investiční záměr. Probíhá výběr vhodné lokality pro umístění domu pro 

seniory. Královéhradeckému kraji nabídnut pozemek v ul. Družstevní. Bude předložen 

návrh změny územního plánu pro lokalitu v Pazderně. Probíhá výběr nejvhodnější 

lokality pro umístění DPS. Změna ÚP v pro lokalitu v Pazderně je 

zastupitelstvem města doporučena k dalšímu projednání. 

Termín: 2020 

     

 

13. Rekreační areál Brodský (studie)  

Probíhá sběr dat pro zadání studie – anketa. 

Termín: 2020 

 

 

14. Revitalizace sídliště ul. Gen. Kratochvíla (studie, projekt – SFRB) 

Zpracován investiční záměr. Probíhá zpracování zadání studie nově vybraným 

městským architektem Lukášem Ehlem. Probíhají jednání s vlastníky pozemků, 

které by bylo potřeba odkoupit. Anketa byla předložena v komisích výstavby a 

rozvoje k připomínkám a doplnění. 

Termín: 1.Q/2020 

    

 

15. Rozšíření nářaďovny sportovní haly 

Zadání konceptu a rozsahu dle potřeb sportovní haly. Začne probíhat příprava na 

zadání PD. Realizace bude v návaznosti na výstavbu tribuny fotbalového hřiště. 

Termín: 2020 

   

 

16. Ulice Havlíčkova - vodovod, kanalizace, povrch, VO (DSP) 

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 03/2020 

 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



17. Chodník v ul. Větrník (DSP) 

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 03/2020 

 

 

18. Optický kabel sportoviště - ČOV (DSP) 

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 03/2020 

 

 

19. Rozšíření vodovodního řádu na Chrbech - chaty (DSP) 

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 03/2020 

 

 

20. Rekonstrukce bytových domů č.p. 271 a 499 - Letná (DSP, RDS) 

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 04/2020 

 

 

21. Školní víceúčelové hřiště Olešnice (DSP, RDS)  

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 10/2020 

 

 

22. Rekonstrukce sporoviště na Sokoláku (DSP, RDS)  

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 08/2020 

 

 

23. Chodník u Sekyrkárny (DSP)  

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 03/2020 

 

 

24. Chodník ul. Bratří Čapků - křiž. 17. lisopadu - ZŠ (DSP)  

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 03/2020 

 

 

25. Prostor před nádražím ČD (studie)  

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 04/2020 

 

 

26. Revitalizace Smetanových sadů, MFF (studie)  

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 08/2020 

 

 

 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



27. Terénní úprava na parcele č. 252 v k.ú. Červený Kostelec - Prodanka  

Probíhá výběr dodavatele DSP. 

Termín: 02/2020 

 

 

28. Zkapacitnění vodovodu Devět křížů - Lomeček (DSP, RDS)  

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 04/2020 

 

 

29. Vodovod - redukční ventil Bohdašín (DSP, RDS)  

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 04/2020 

 

 

30. Skatepark (Studie, DSP)  

Je třeba upřesnit lokalitu a následně bude probíhat výběr dodavatele PD. 

Termín: 04/2020 

 

 

31. Prostor mezi radnicí a autobusovým nádražím - zeleň   

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 03/2020 

 

 

32. Rekultivace Skládky Bohdašín  

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. Majetkový odbor řeší 

pozemky ve vlastnictví státu. 

Termín: 05/2020 

 

 

33. Nové WC u chaty na Špince (RDS)  

Byl osloven projektant pro podání cenové nabídky. 

 Termín: 03/2020 

  

  

34. Kino Luník - vzduchotechnika, klimatizace (RDS)  

Byl osloven projektant pro podání cenové nabídky. 

 Termín: 03/2020 

  

   

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Rozpočet: Realizace 2020 

 

 

1) Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a chodníky (ul. Jiráskova, Horní 

Kostelec) 

Provádí se dokumentace pro ÚŘ, termín dodání do 30. 4. 2018. Dokumentace není dokončena 

z důvodu technického řešení přeložení plynovodu. Dokumentace zhotovena, přeložka 

plynovodu po dohodě s SUS se projektovat nebude, probíhají jednání o spolufinancování 

dešťové kanalizace. Provádí se inženýrská činnost, probíhají jednání s vlastníky dotčených 

pozemků. Je schválená Smlouva o spolupráci na realizaci a provoz dešťové kanalizace. 

Dokončuje se DSP a připravujeme žádost o SP. Předána a převzata PD, je podána žádost o 

SP. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vydáno SP. Výběrové řízení na 

zhotovitele v roce 2019 bylo zrušeno z důvodu překročení nejvyšší přípustné ceny o cca 30 

mil. Kč. Další VŘ je naplánováno na měsíce srpen až září 2019. Nové VŘ je naplánováno do 

rady KHK dne 23.9.2019. Tento termín se nepodařilo splnit z důvodu nepřipravenosti 

rozpočtu ze strany ÚS. Nový termín rady KHK je stanoven na 18.11.2019. Výsledky nového 

VŘ byly schváleny radou KHK dne 3.2.2020. Je vybrán zhotovitel stavby M-Silnice a.s. 

za částku 130 767 147,05 Kč bez DPH. Z toho pro město Červený Kostelec za cenu 

61 964 927,91 Kč vč. DPH. Práce budou zahájeny 16.3.2020. 

Termín: 11/2020 

 

 

2) Chodník "Obalovna – Devět křížů" 

Vypracována PD pro územní řízení, podána žádost o územní rozhodnutí, řízení 

přerušeno z důvodu neuzavření smluv o právu provést stavbu na dva pozemky. 

Probíhá jednání o uzavření smluv o právu provést stavbu. Vlastníci sousedních 

pozemků podali námitku proti územnímu řízení, požadují zajištění vjezdů 

z komunikace I/14 na lesní pozemek za účelem údržby a těžby. Proběhlo jednání 

s vlastníky pozemků. Bylo dohodnuto doplnění jednoho sjezdu do PD v prostoru plotu 

u obalovny za podmínky získání souhlasů všech vlastníků přilehlých lesních pozemků 

k nově budovanému chodníku. Souhlasy vlastníků pozemků p. Kulda zajistil. Změna 

předjednána na policii. Zadáno přepracování PD. Projektová dokumentace se 

zpracovává pro sloučené územní a stavební povolení. Dokumentace vyhotovena, 

rozeslána na vyjádření dotčeným orgánům. Radou města ze dne 4.2.2019 schválen 

návrh smlouvy o služebnosti s ŘSD pro metalický kabel a 9 ks sloupů veřejného 

osvětlení. Probíhá příprava pro podání žádosti o stavební povolení. Podaná žádost o 

SP, příprava žádosti pro dotaci na SFDI. Vydáno SP. Žádost o dotaci se připravuje. 

Předpokládaný termín podání žádosti: 10/2019. Žádost o dotaci je podaná. Projekt je 

zkoordinován s projektem OŽK silnice I/14, kterou bude provádět ŘSD ve 3.Q/2020. 

Realizace chodníku je naplánovaná před OŽK. Probíhá VŘ na zhotovitele 

stavby. 

Termín: 2.Q/2020  

 

 

3) Inv. příspěvek města pro TJ na realizaci "Zázemí a tribuny fotbalového hřiště" 

Tyto finanční prostředky jsou připraveny pro poskytnutí TJ Červený Kostelec na 

realizaci akce.  

Termín: 12/2020 

 

 

 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 

4) Rekonstrukce stará vodárna (demolice 2,7 mil vč. DPH) 

Zadána PD, termín dodání prosinec 2018. PD odevzdána, v současné době 

shromažďování podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Objednaná 

realizační dokumentace. Podaná žádost o koordinované stanovisko (životní prostředí – les, 

vynětí ze ZPF, nakládání s odpady, vypouštění odpadních vod do potoka; Povodí Labe; 

Hasiči; Hygiena; Voda ČK; souhlas s ÚP). Po uzavření smlouvy s Povodí Labe bude 

podaná žádost o SP. Obeslány žádosti o vyjádření. Projekt demolice St. Vodárny – 

obeslány dotčené orgány na vyjádření. Je podána žádost o rozhodnutí o odstranění stavby 

staré vodárny. Na demolici je vydáno stavební povolení.  

Termín: DPS 03/2020 

 

 

5) Vodovod 17. listopadu nad železniční tratí 

Je vypracována projektová dokumentace. Probíhá VŘ na zhotovitele výměny 

vodovodu. 

Termín: 06/2020 

 

 

6) Místo pro přecházení ul 17. listopadu (Mošna) 

Proběhly jednání o možnosti umístění místa pro přecházení s DI Policie ČR. 

Probíhá shromažďování podkladů pro PD a výběr projektanta. 

Termín: 05/2020 

 

 

7) Úpravy náměstí TGM 

Byl předložen návrh studie MgA. Vlacha k připomínkám. 

Termín studie: 03/2020 

 

 

8) Vodovodní přípojky – odbočení 

Průběžně dle požadavků vlastníků nemovitostí. 

Termín: 2020 

 

 

9) Chodník u žel. přejezdu Stolín – propojení 

Vybrán projektant. Realizace proběhne v koordinaci se SŽDC, která bude 

upravovat železniční přejezd u ČOV.  

Termín: 2.-3.Q/2020 

 

 

10) Rezerva - rozšiřování vodovodního a kanalizačního řádu - nové domy 

Průběžně dle požadavků vlastníků nemovitostí. 

Termín: 2020 

 

 

11) Veřejné osvětlení ul. Zemědělská k průmyslové zóně 

Probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků. 

Termín: 05/2020 
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12) Veřejné osvětlení k oblasti "Na ocas" Brodský 

Projednávání projektové dokumentace s vlastníky pozemků. Změna projektované trasy 

z důvodu nesouhlasu vlastníka dotčeného pozemku. Projednávání nového spínacího 

bodu radou města. Realizace spínacího bodu ČEZ 09/2019, realizace osvětlení 10-

11/2019. Odloženo z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku. 

Termín: 2.Q/2020 

 

 

13) Veřejné osvětlení v ul. Jestřebí 

Vydané stavební povolení. Odloženo z důvodu územní studie. V ÚS bude řešeno 

umístění podzemních inženýrských sítí. 

Termín realizace: 2.Q/2020. 

 

 

14) Zahrada v knihovně - pokračování 

Probíhá zpracování projektu 

Termín: 04/2020 

 

 

15) Úprava pokladny v Domku Boženy Němcové 

Konzultace s arch. Ehlem. 

Termín: 2020 

 

 

16) Volejbal - Oprava tribuny 

Projektant zpracovává cenovou nabídku na PD dle podkladů arch. Šmelhause. 

Termín: 04/2020 

 

 

17) Nafukovací hala 

Probíhá průzkum trhu a shromažďování podkladů pro zadání stavby a výběr 

projektanta a dodavatele. 

Termín: 10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Pavel Matyska        7.2.2020 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/3 

ze dne 27.2.2020 

Prodloužení chodníku Brodský - Bezúplatný převod pozemků 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

1.  bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. č. 1352/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace, 

o výměře 4 m²), p. č. 1352/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 4 m²), p. č. 

1352/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 174 m²), které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 1907-679/2019 ze dne 10. 1. 2020 (není dosud zapsán v katastru 

nemovitostí), vše v k.ú. a obci Červený Kostelec, a dále pozemku p. č. 2246 (trvalý travní 

porost, o výměře 251 m²) v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce a obci Červený Kostelec z 

majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Červený Kostelec. Na pozemcích se 

nachází chodník, místa pro přecházení a zeleň, které město vlastní a udržuje. 

2.  uzavření Darovací smlouvy s formulací zákazu zcizení: „Dárce si vyhrazuje k tíži 

obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, 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 pozemky pod chodníky, místy pro přecházení a zelení, 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". 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 

  

 
 

 

 
  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/4 

ze dne 27.2.2020 

Žádost o finanční dar na výstavbu rozhledny Žaltman 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

finanční dar na výstavbu rozhledny Žaltman ve výši 100 000,- Kč pro Obec Malé Svatoňovice, 

Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/5 

ze dne 27.2.2020 

Žádost ZŠ V. Hejny Č.K. o NFV na "Vybudování multimediální 

učebny" 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou žádost ZŠ V.Hejny o poskytnutí NFV ve výši 1,6 mil. Kč na předfinancování 

dotovaného projektu "Vybudování multimediální učebny". 

I I .   o d k l á d á  

uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na "Vybudování multimediální 

učebny" s ZŠ V. Hejny, Komenského 540, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 75016273 z důvodu 

aktuální možnosti financování projektu z vlastních zdrojů a neohrožení plynulého cash flow ZŠ 

V. Hejny. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci   
 
uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních předpisů  

 
Město Červený Kostelec  
náměstí T.G.Masaryka čp.120 
549 41 Červený Kostelec  
IČ: 00272566  
Zastoupený Ing. Rostislavem Petrákem (starostou)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 9005-1428551/0100  
(dále jen „poskytovatel“)  
 
a  
 
Základní škola Václava Hejny 
Komenského 540 
549 41 Červený Kostelec  
IČ: 75016273 
Zastoupená Mgr. Jiřím Olejákem (ředitelem)  
Bankovní spojení:  
(dále jen „příjemce“)  
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci:  
I.  
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc ve výš 1 600 000 Kč 
(slovy: jedenmilionšestsettisíckorun) a příjemce tuto návratnou finanční výpomoc přijímá.  
 
2. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí návratné finanční výpomoci je 
den připsání finančních prostředků na účet příjemce.  

3. Návratná finanční výpomoc se poskytuje na tento účel: finanční výpomoc při plnění závazku za 
„Dodávku vybavení ZŠ V. Hejny Červený Kostelec“ v rámci projektu „Vybudování multimediálni 
učebny“ , než dojde k proplacení dotace z IROP prostřednictvím MAS Mezi Úpou a Metují v roce 
2020 

4. Návratná finanční výpomoc se poskytuje na účel stanovený v čl. I. odst. 3  této smlouvy jako 
návratná finanční výpomoc investiční.  
 
Pro účely této smlouvy se investiční návratnou finanční výpomocí rozumí výpomoc, která musí být 
použita na úhradu výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“), výdajů 
spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona nebo výdajů spojených s 
technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit. zákona.  
Pro účely této smlouvy se neinvestiční výpomocí rozumí výpomoc, která musí být použita na úhradu 
jiných výdajů než:  
a) výdajů spojených s pořízením hmotného majetku dle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákona“),  

b) výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku dle § 32a odst. 1 a 2 cit. zákona,  

c) výdajů spojených s technickým zhodnocením, rekonstrukcí a modernizací ve smyslu § 33 cit. 
zákona.  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 
Uznatelné náklady  
a) mzdové náklady:  

- návratná finanční výpomoc na mzdu projektového manažera nebo administrativního pracovníka lze v 
případě plného nebo částečného úvazku manažera nebo administrativního pracovníka poskytnout 
pouze v případě, že projektový manažer nebo administrativní pracovník je zaměstnancem nejvíce 
jedné místní akční skupiny,  

- bude-li projektový manažer nebo administrativní pracovník pracovat na částečný pracovní úvazek pro 
více než jednu místní akční skupinu, nesmí součet jeho pracovních úvazků překročit 1,5 násobek 
plného pracovního úvazku.  

b) nákup dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku a drobného 
hmotného majetku:  

- pořizovací hodnota nad 1 tis. Kč bez DPH,  
 
- návratná finanční výpomoc na vybavení kanceláře nábytkem a dalším nezbytným vybavením, na 
vybavení výpočetní technikou (HW a SW, tonery, tiskárny, mobily, scannery, drobný hmotný a 
nehmotný majetek (kancelářské potřeby),  

- u dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku a u drobného hmotného majetku 
jsou uznatelné pouze náklady doložené daňovými doklady, prokazující vynaložení nákladů 
přesahujících 1 000,- Kč bez DPH.  
 
II.  
1. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli návratnou finanční výpomoc nejpozději do 31. 03. 2020 na 
účet poskytovatele 9005-1428551/0100.  

2. Návratnou finanční výpomoc je možné čerpat na uznatelné náklady vzniklé od 1.09. 2019 do 20.12. 
2019.  
 
III.  
1. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté návratné finanční 
výpomoci formou své účetní závěrky za rok 2019 příjemce nejpozději do 28. 2. 2020.  

2. V případě, že návratná finanční výpomoc nebyla vrácena poskytovateli v celé výši ve lhůtě uvedené 
v čl. II. odst. 1 této smlouvy, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

3. V případě, že příjemce použije návratnou finanční výpomoc nebo její část na jiný účel než účel 
sjednaný touto smlouvou v čl. I. odst. 3 této smlouvy nebo poruší některou z jiných podmínek použití 
návratné finanční výpomoci, stanovených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve 
smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši 5 % z částky poskytnuté 
výpomoci.  

 
5. Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele, do 15 dnů od jejich vzniku, s těmito skutečnostmi: se 
změnami zakladatelské listiny, adresy sídla, bankovního spojení, statutárního zástupce, jakož i jinými 
změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve 
vztahu k poskytnuté návratné finanční výpomoci. V případě přeměny příjemce, který je právnickou 
osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem 
informovat.  

6. Příjemce nesmí majetek pořízený z návratné finanční výpomoci po dobu minimálně jednoho roku od 
vrácení návratné finanční výpomoci převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí příjemce majetek, 
či jeho části, pořízený z návratné finanční výpomoci prodat nebo pronajmout či darovat bez vědomí a 
písemného souhlasu vyhlašovatele.  
 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



IV.  
1. Smlouva se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.  

2. Příjemce bere na vědomí, že návratná finanční výpomoc je na základě této smlouvy poskytována za 
splnění podmínek Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie č. L 352/1 dne 24. prosince 2013.  

3. Příjemce prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy sdělil poskytovateli pravdivé a úplné 
informace o tom, zda v období účetního roku, ve kterém je uzavírána tato smlouva, a dvou 
bezprostředně předcházejících účetních roků vznikl spojením podniků, nabytím podniku nebo 
rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením) podniku, a tyto poskytnuté informace se ke dni uzavření 
této smlouvy nezměnily.  

4. Příjemce dále prohlašuje, že sdělil poskytovateli před uzavřením této smlouvy, zda naplňuje kritéria 
jednoho podniku definovaná v čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (uveřejněno v 
úředním věštníku EU dne 24. 12. 2013 č. L 352/1), včetně uvedení identifikace subjektů, s nimiž jeden 
podnik tvoří, a ke dni uzavření této smlouvy nedošlo ke změně těchto sdělených údajů.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.  

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva města č. Z – 2019/     /      ze dne 5. 12. 2019.  

 
9. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.  
 
 
V Červeném Kostelci dne ..........................                                       dne …………… ……………. 
Za poskytovatele:                                                                  Za příjemce:  
 
 
 
 
................................................. ..........................................................  
Ing. Rostislav Petrák                                                              Mgr. Jiří Oleják  
starosta města                                                                                ředitel školy 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/6 

ze dne 27.2.2020 

Rozpočtová opatření č.83 a č.84/2019 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

1.  zvýšení rozpočtu  příjmů roku 2019 celkem o 2.636.129,26 Kč - jedná se o tyto příjmy 

(prosincové dotace): 

na položce 4116 z důvodu přijaté neinvestiční dotace  185.490 Kč na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity v lesích v období od 1.10.2017 do 31.12.2018 

na položce 4216 z důvodu přijaté investiční dotace 149.152,08 Kč na akci „Navýšení 

kapacity sběrného dvora“ a na položce 2324 paragrafu 3725 (příjmy od Ekokomu)  o 19.000 

Kč ke krytí výdajů na rozšíření SD 

na položce 4222 o 453.323,50 Kč z důvodu přijaté investiční dotace KHK na knihovnu 

Bohdašín, dále o 329.163,68 Kč z důvodu přijaté dotace KHK na rekonstrukci chodníku v ul. 

Bratří Čapků ve Lhotě, a o 1,5mil. Kč z důvodu přijaté investiční dotace KHK na projekt 

„Hospodárné nakládání se zdroji pitné vody dálkovými odečty vodoměrů v pevné odečtové 

síti“ 

a zároveň zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 185.490 Kč na paragrafu 1031 lesy - použití 

přijaté dotace na vyšší výdaje na hospodaření v lesích, zvýšení kapitálových výdajů celkem o 

950.639,26 Kč v souladu s účelovým určením přijatých investičních dotací, přesuny  

investičních výdajů  na příslušný  paragraf  a číslo organizace  (dle přiloženého rozpisu 

ROč.83) z důvodu správného zaúčtování upraveného rozpočtu jednotlivých schválených 

investičních akcí, a odpojení přijaté investiční dotace 1,5 mil. Kč na vodoměry z rozpočtu 

roku 2019 z důvodu realizace dotovaného projektu od června 2020. 

 

2.  zvýšení rozpočtu příjmů roku 2019 z důvodu přijaté dotace od MPSV  858.351,60 Kč na 

dětskou skupinu, přijaté dotace 52.800 Kč na výdaje na JPOII, přijaté dotace na VPP od 

Úřadu práce 192.320 Kč (UZ 13101) a od MPSV (včetně prostředků z EU) ve výši 23.010 

Kč, zvýšení úrokových příjmů z fin.prostředků na účtech o 44.595 Kč, zvýšení rozpočtu 

daňových příjmů z DPFO (na položce 1112) o 204.735 Kč, a zvýšení rozpočtu nedaňových 

příjmů na paragrafu 3745 (místní hospodářství) o 160.480 Kč a zároveň zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů na paragrafu 3745 ( odbor místního hospodářství) celkem o 497.045 Kč, na 

paragrafu 3115 (dětská skupina) o 40.076,25 Kč, na paragrafu 3399 (SPOZ) o 23.850 Kč, na 

paragrafu 3511 (zdravotní středisko) o 83.500 Kč, na paragrafu 5512 (SDH, JPOII) o 52.800 

Kč v souladu s účelovým určením dotace, na paragrafu 3392 o 20.745 Kč (RM schválené 

navýšení provozního  příspěvku pro MKS), a zvýšení běžných výdajů  o 500 Kč včetně 

přesunu rozpočtu mezi paragrafy vlivem schváleného čerpání z Fondu pro školská zařízení 

(viz podrobný rozpis RO č.84 a dále zapojení 500 Kč z fondového účtu na krytí schváleného 

čerpání F pro školská zařízení a odpojení prostředků přijaté dotace na „Dětskou skupinu“ ve 

výši 818.275,35 Kč. 
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Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/7 

ze dne 27.2.2020 

Rozpočtové opatření č.3/2020 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

zvýšení rozpočtu příjmů o 4.731.487,20 Kč na položkách přijatých investičních a neinvestičních 

transferů z důvodu přijaté dotace od MMR  na akci roku 2019 "Výzva 28 IROP Informační a 

komunikační systémy", zvýšení rozpočtu běžných výdajů na paragrafu 6330 o 1.034.900 Kč z 

důvodu doplnění konsolidační položky výdajů do rozpočtu roku 2020 a odpojení částky 

3.696.587,20 Kč přes položku financování 8115 z rozpočtu roku 2020. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/8 

ze dne 27.2.2020 

Rozpočtové opatření č.4/2020 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

zvýšení kapitálových výdajů na paragrafu 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené) a položce 6341 

investiční transfery jiným obcím o 100 tisíc Kč z důvodu poskytnutí finančního daru obci Malé 

Svatoňovice na výstavbu rozhledny Žaltman a pokrytí tohoto výdaje financováním 100 tis. Kč na 

položce 8115. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/9 

ze dne 27.2.2020 

Zrušení rekreačního poplatku od 1.1.2020 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   r u š í  

Vyhlášku města č.6/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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V Y H L Á Š K A  č. 6/2003 

Města Červeného Kostelce 

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zastupitelstvo města Červeného Kostelce vydává dne 11.12.2003 podle ustanovení § 14 zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. 

i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně 

závaznou vyhlášku:





Článek 1

Správa poplatku 

Správu poplatku vykonává Městský úřad Červený Kostelec (dále jen správce poplatku) a v řízení ve 

věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, nestanoví jinak. 

 

Článek 2 

Předmět poplatku 

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a v místech soustředěného 

turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace. Tímto místem soustředěného turistického ruchu 

je pro účely této vyhlášky katastrální území města Červeného Kostelce. 

 

Článek 3 

Poplatník 

Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v čl. 2 pobývá za 

účelem rekreace. 

 

Článek 4 

Plátce 

Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, 

která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí. 

 

Článek 5 

Oznamovací povinnost 

1. Ubytovatel je povinen písemně oznámit správci poplatku do 15 dnů faktické zahájení činnosti 

(ubytování). Ubytovatel je povinen sdělit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště 

nebo sídlo. 

2. Ubytovatel je povinen v souladu s ustanovením § 3 odst. (4) zákona č. 565/1990 Sb. vést v 

písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, 

příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí  a číslo 

občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy 

do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány 

postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uschovává po dobu 6 let od 

provedení posledního zápisu. 

 

Článek 6 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku za rekreační pobyt činí 5,- Kč za osobu a za každý i započatý den, není-li tento 

dnem příchodu. 
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Článek 7 

Osvobození od poplatku 

Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají: 

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl 

přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich 

průvodci; 

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti 

(výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu. 

 

Článek 8 

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný čtvrtletně vždy do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

1.  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním 

výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec zvýšit až na 

trojnásobek.  

2.  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost, může mu správce poplatku uložit pokutu 

ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3.  Obec může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství 

zcela nebo částečně prominout.  

 

Účinnost 

Tato vyhláška byla schválena na řádném zasedání Zastupitelstva města dne 11.12.2003 a nabývá 

účinnosti dnem 1.1.2004. 

Touto vyhláškou se ruší čl. 3 vyhlášky 19/1996.  

 

 

 

 

 

 Petr Mědílek        Karel Cejnar 

     starosta        místostarosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                         Sejmuto: 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/10 

ze dne 27.2.2020 

Žádosti o dotaci z dotačního programu města Č. Kostelec pro rok 2020 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

1.  žádost TJ Červený Kostelec, z.s., Palackého 1234, Červený Kostelec o dotaci na celoroční 

činnost pro rok 2020 ve výši 1 200 000 Kč. 

2.  žádost Manové Přemysla Otakara, Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 

2020 ve výši 16 000 Kč. 

3.  žádost Oblastní charity Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2020 ve výši 

185 000 Kč. 

4.  žádost TJ Sokol Olešnice z.s., Olešnice 201, Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost 

pro rok 2020 ve výši 40 000 Kč. 

5.  žádost Junák - český skaut, středisko Červený Kostelec, z.s., Na Skalce 1225, Č. Kostelec o 

dotaci na celoroční činnost pro rok 2020 ve výši 114 000 Kč. 

6.  žádost Volejbal Červený Kostelec, z.s., Větrník 88, Červený Kostelec o dotaci na celoroční 

činnost pro rok 2020 ve výši 381000 Kč. 

7.  žádost TJ Sokol Červený Kostelec - Lhota, z.s., Bratří Čapků 138, Červený Kostelec o dotaci 

na celoroční činnost pro rok 2020 ve výši 77 000 Kč. 

8.  žádost TJ Horní Kostelec z.s., Horní Kostelec 12,  Červený Kostelec o dotaci na celoroční 

činnost pro rok 2020 ve výši 54 000 Kč. 

I I .   n e s c h v a l u j e  

žádost Vlčkové Lucie,Stolín 51, Červený Kostelec, IČO 07305231 o dotaci na celoroční činnost 

pro rok 2020. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 

  

 
 

 

 

  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/11 

ze dne 27.2.2020 

Dotační program - veřejnoprávní smlouvy 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

1.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 z 

rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 1/2020 s TJ Červený Kostelec, z.s., se sídlem: 

Palackého 1234, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 150 46 907. 

2.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 z 

rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 15/2020 s Manové Přemysla Otakara z.s., Náchodská 

819, IČO 62730894. 

3.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 z 

rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 16/2020 s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. 

května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814. 

4.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 z 

rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 19/2020 s TJ Sokol Olešnice, z.s., Olešnice 201, 549 

41 Červený Kostelec, IČO 62728199. 

5.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 z 

rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 25/2020 s Junák - český skaut, středisko Červený 

Kostelec z.s., Na Skalce 1225, IČO 48622141. 

6.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 z 

rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 30/2020 s Volejbalem Červený Kostelec, z.s., 

Větrník 88, Červený Kostelec, IČO 05834708. 

7.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 z 

rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 31/2020 s TJ Sokol Červený Kostelec-Lhota, z.s., 

Bratří Čapků 138, Červený Kostelec, IČO 48648485. 

8.  uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 z 

rozpočtu města Červený Kostelec číslo: 33/2020 s TJ Horní Kostelec z.s., Horní Kostelec 12, 

IČO 46523022. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec  

číslo: 1/2020 

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

mezi: 

 

Poskytovatelem dotace: Město Červený Kostelec 

se sídlem: Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

zastoupený: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou 

IČ: 002 725 66  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 2911338319/0800  

               Komerční banka a.s., č. účtu 9005-1428551/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemcem dotace:  TJ Červený Kostelec, z.s. 

se sídlem: Palackého 1234, 549 41 Červený Kostelec 

IČ: 150 46 907 

typ příjemce: Spolek 

zastoupená: Vladimír Beneš – předseda 

                   Petr Maxa – místopředseda 

                   Pavel Barták - místopředseda 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č.účtu: 1180924319/0800  

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 87 

 (dále jen „příjemce“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
neinvestiční dotaci z dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních 
činností a projektů z rozpočtu obce ve výši 1 200 000,-- Kč, slovy jedenmiliondvěstě tisíc korun 
českých. 

 

1.2 Dotace je poskytována na tento účel: 

 

a) Celoroční činnost 

 

1.3 Účelu bude dosaženo v období 1.1.2020 – 31.12.2020. Příjemce dotace je oprávněn profinancovat 
činnost uvedenou v čl. 1.2. smlouvy před poskytnutím dotace.  
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II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy.  

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  

 

3.2  Vyúčtování celkové výše dotace za uplynulé období 1.1.2020 - 31.12.2020 předloží příjemce 
finančnímu odboru poskytovatele do 31.1.2021. 

  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněných předepsaných formulářů včetně příloh  a 
předložení dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové 
faktury, s výjimkou zálohových faktur na energie.  

 

3.3 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, 
bankovního spojení, sídla či adresy.  

Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli 
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede 
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických 
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od 
rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

 

3.4  Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou: 

 
- Mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění 
- Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
- Výdaje na občerstvení, stravování a nocležné 
- Pokuty a sankce 
- Splátky finančních závazků a leasingové splátky 
- Odměny statutárních orgánů právnických osob 
- Nespecifikované výdaje (tj.výdaje, které nelze účetně doložit) 
- DPH, pokud je příjemce plátce DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu 

DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004/Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

IV. 

Sankce 

4.1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu      
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

4.2. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele. 
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V. 

Pravidla publicity 

5.1. Celoroční činnost 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu činnosti spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na celoroční činnost poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým 
způsobem, aby informace byla přístupná uživatelům činnosti v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
činnosti (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku nebo loga města pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
nebo logo města používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

5.2. Projekty – akce 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu projektu spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na projekt poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým způsobem, aby 
informace byla přístupná uživatelům projektu v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
projektu (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku města nebo loga pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
města nebo logo používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

e. Termíny pořádané akce, spolu se základními informacemi o akci podpořené v rámci tohoto 
programu dotací města, příjemce poskytne nejpozději 1 měsíc před konáním dané akce v 
elektronické podobě včetně případné grafické podoby plakátu a pozvánky, za účelem propagace, 
zasláním na emailovou adresu zpravodaj@mestock.cz (adresa redakce Červenokosteleckého 
zpravodaje). Pořadatel akce také tímto aktem vyjadřuje souhlas se zveřejněním na webových 
stránkách města a v tištěném zpravodaji. 
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VI. 

Ukončení smlouvy 

 

6.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí 
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
6.2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.  

 
6.3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou 

nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

b) poruší pravidla veřejné podpory, 
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce 

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo 
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve 
smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,  

d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 

f) je v likvidaci,  
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem.  
 

6.4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

 
6.5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

 
6.6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 
6.7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.  

 
6.8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty 

pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém 
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne 
účinnosti výpovědi.   

 
6.9. Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
6.10.Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků 

na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 
6.11.Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 
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správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a 
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 

 
6.12.Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem 

poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
VII. 

 Závěrečná ustanovení 
 

7.1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Finanční odbor MěÚ 
Červený Kostelec. 

 

7.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

7.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

7.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

7.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě. 

 

7.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a příjemce 1 
vyhotovení. 

 

7.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města 
Červený Kostelec dne 27.2.2020, usnesení Z-2020/2/xx a Z-2020/2/xx 

 
 
V Červeném Kostelci dne…………..  V Červeném Kostelci dne………….. 

        
           
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
………………………………..                                                ………………………………….. 
      Ing. Rostislav Petrák        Vladimír Beneš 

  Starosta              Předseda 
 
 
                                ….……………………………… 
             Petr Maxa, Pavel Barták 
 
                Místopředseda 
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Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec  

číslo: 15/2020 

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

mezi: 

 

 

Poskytovatelem dotace: Město Červený Kostelec 

se sídlem: Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

zastoupený: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou 

IČ: 002 725 66  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 2911338319/0800  

               Komerční banka a.s., č. účtu 9005-1428551/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemcem dotace:  Manové Přemysla Otakara z.s. 

se sídlem: Gen.Kratochvíla 1014, 549 41 Červený Kostelec 

IČ: 627 30 894 

typ příjemce: právnická osoba, spolek 

zastoupená: Robert Bohuš, předseda 

bankovní spojení   Fio Banka, a.s. 

č.účtu: 2501130531/2010 

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 2918 

 

 (dále jen „příjemce“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
neinvestiční dotaci z dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních 
činností a projektů z rozpočtu obce ve výši 16 000,-- Kč, slovy šestnáct tisíc korun českých. 

 

1.2  Dotace je poskytována na tento účel: 

 
a) Celoroční činnost 

 

1.3 Účelu bude dosaženo v období 1.1.2020 – 31.12.2020. Příjemce dotace je oprávněn profinancovat 
činnost uvedenou v čl. 1.2. smlouvy před poskytnutím dotace.  
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II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  

 

3.2  Vyúčtování celkové výše dotace za uplynulé období 1.1.2020 - 31.12.2020 předloží příjemce 
finančnímu odboru poskytovatele do 31.1.2021. 

  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněných předepsaných formulářů včetně příloh  a 
předložení dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové 
faktury, s výjimkou zálohových faktur na energie.  

 

3.3 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, 
bankovního spojení, sídla či adresy.  

Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli 
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede 
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických 
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od 
rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

 

3.4  Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou: 

 
- Mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění 
- Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
- Výdaje na občerstvení, stravování a nocležné 
- Pokuty a sankce 
- Splátky finančních závazků a leasingové splátky 
- Odměny statutárních orgánů právnických osob 
- Nespecifikované výdaje (tj.výdaje, které nelze účetně doložit) 
- DPH, pokud je příjemce plátce DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu 

DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004/Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

IV. 

Sankce 

4.1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu      
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

4.2. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.  
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V. 

Pravidla publicity 

5.1. Celoroční činnost 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu činnosti spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na celoroční činnost poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým 
způsobem, aby informace byla přístupná uživatelům činnosti v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
činnosti (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku nebo loga města pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
nebo logo města používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

5.2. Projekty – akce 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu projektu spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na projekt poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým způsobem, aby 
informace byla přístupná uživatelům projektu v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
projektu (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku města nebo loga pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
města nebo logo používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

e. Termíny pořádané akce, spolu se základními informacemi o akci podpořené v rámci tohoto 
programu dotací města, příjemce poskytne nejpozději 1 měsíc před konáním dané akce v 
elektronické podobě včetně případné grafické podoby plakátu a pozvánky, za účelem propagace, 
zasláním na emailovou adresu zpravodaj@mestock.cz (adresa redakce Červenokosteleckého 
zpravodaje). Pořadatel akce také tímto aktem vyjadřuje souhlas se zveřejněním na webových 
stránkách města a v tištěném zpravodaji. 
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VI. 

Ukončení smlouvy 

 

6.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí 
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
6.2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.  

 
6.3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou 

nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

b) poruší pravidla veřejné podpory, 
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce 

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo 
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve 
smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,  

d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 

f) je v likvidaci,  
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem.  
 

6.4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

 
6.5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

 
6.6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 
6.7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.  

 
6.8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty 

pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém 
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne 
účinnosti výpovědi.   

 
6.9. Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
6.10.Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků 

na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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6.11.Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a 
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 

 
6.12.Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem 

poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

VII. 

 Závěrečná ustanovení 
 

7.1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Finanční odbor MěÚ 
Červený Kostelec. 

 

7.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

7.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

7.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

7.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě. 

 

7.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a příjemce 1 
vyhotovení. 

 

7.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

.  

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města 
Červený Kostelec dne 27.2.2020, usnesení Z-2020/2/xx a Z-2020/2/xx. 

 
 
V Červeném Kostelci dne…………..  V Červeném Kostelci dne………….. 

        
           
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
………………………………..                                                ………………………………….. 
      Ing. Rostislav Petrák           Robert Bohuš 

  Starosta                         Předseda 
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Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec  

číslo: 16/2020 

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

mezi: 

 

 

Poskytovatelem dotace: Město Červený Kostelec 

se sídlem: Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

zastoupený: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou 

IČ: 002 725 66  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 2911338319/0800  

               Komerční banka a.s., č. účtu 9005-1428551/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemcem dotace:  Oblastní charita Červený Kostelec 

se sídlem: 5.května 1170, 549 41 Červený Kostelec 

IČ: 486 23 814 

typ příjemce: evidovaná církevní právnická osoba 

zastoupená: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

č.účtu: 267509412/0300  

 (dále jen „příjemce“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
neinvestiční dotaci z dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních 
činností a projektů z rozpočtu obce ve výši 185 000,-- Kč, slovy stoosmdesátpět tisíc korun 
českých. 

 

1.2  Dotace je poskytována na tento účel: 

 
a) Celoroční činnost 

 

1.3 Účelu bude dosaženo v období 1.1.2020 – 31.12.2020. Příjemce dotace je oprávněn profinancovat 
činnost uvedenou v čl. 1.2. smlouvy před poskytnutím dotace.  
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II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  

 

3.2  Vyúčtování celkové výše dotace za uplynulé období 1.1.2020 - 31.12.2020 předloží příjemce 
finančnímu odboru poskytovatele do 31.1.2021. 

  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněných předepsaných formulářů včetně příloh  a 
předložení dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové 
faktury, s výjimkou zálohových faktur na energie.  

 

3.3 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, 
bankovního spojení, sídla či adresy.  

Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli 
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede 
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických 
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od 
rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

 

3.4  Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou: 

 
- Mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění 
- Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
- Výdaje na občerstvení, stravování a nocležné 
- Pokuty a sankce 
- Splátky finančních závazků a leasingové splátky 
- Odměny statutárních orgánů právnických osob 
- Nespecifikované výdaje (tj.výdaje, které nelze účetně doložit) 
- DPH, pokud je příjemce plátce DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu 

DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004/Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

IV. 

Sankce 

 

4.1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu      
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

4.2. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.  
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V. 

Pravidla publicity 

5.1. Celoroční činnost 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu činnosti spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na celoroční činnost poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým 
způsobem, aby informace byla přístupná uživatelům činnosti v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
činnosti (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku nebo loga města pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
nebo logo města používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

5.2. Projekty – akce 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu projektu spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na projekt poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým způsobem, aby 
informace byla přístupná uživatelům projektu v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
projektu (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku města nebo loga pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
města nebo logo používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

e. Termíny pořádané akce, spolu se základními informacemi o akci podpořené v rámci tohoto 
programu dotací města, příjemce poskytne nejpozději 1 měsíc před konáním dané akce v 
elektronické podobě včetně případné grafické podoby plakátu a pozvánky, za účelem propagace, 
zasláním na emailovou adresu zpravodaj@mestock.cz (adresa redakce Červenokosteleckého 
zpravodaje). Pořadatel akce také tímto aktem vyjadřuje souhlas se zveřejněním na webových 
stránkách města a v tištěném zpravodaji. 
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VI. 

Ukončení smlouvy 

 

6.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí 
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
6.2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.  

 
6.3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou 

nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

b) poruší pravidla veřejné podpory, 
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce 

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo 
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve 
smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,  

d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 

f) je v likvidaci,  
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem.  
 

6.4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

 
6.5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

 
6.6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 
6.7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.  

 
6.8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty 

pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém 
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne 
účinnosti výpovědi.   

 
6.9. Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
6.10.Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků 

na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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6.11.Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a 
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 

 
6.12.Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem 

poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

VII. 

 Závěrečná ustanovení 
 

7.1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Finanční odbor MěÚ 
Červený Kostelec. 

 

7.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

7.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

7.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

7.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě. 

 

7.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a příjemce 1 
vyhotovení. 

 

7.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města 
Červený Kostelec dne 27.2.2020, usnesení Z-2020/2/xx a Z-2020/2/xx. 

 
 
V Červeném Kostelci dne…………..  V Červeném Kostelci dne………….. 

        
           
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
………………………………..                                                ………………………………….. 
      Ing. Rostislav Petrák      Ing.Mgr. Miroslav Wajsar 

  Starosta                   ředitel 
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Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec  

číslo: 19/2020 

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

mezi: 

 

 

Poskytovatelem dotace: Město Červený Kostelec 

se sídlem: Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

zastoupený: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou 

IČ: 002 725 66  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 2911338319/0800  

               Komerční banka a.s., č. účtu 9005-1428551/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemcem dotace:  TJ Sokol Olešnice z.s. 

se sídlem: Olešnice 201, 549 41 Červený Kostelec 

IČ: 627 28 199 

typ příjemce: právnická osoba, spolek 

zastoupená: Ing. Jan Kejzlar, předseda 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č.účtu: 8283680267/0100 

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 533 

 

 

 (dále jen „příjemce“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
neinvestiční dotaci z dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních 
činností a projektů z rozpočtu obce ve výši 40 000,-- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých. 

 

1.2  Dotace je poskytována na tento účel: 

 
a) Celoroční činnost 

 

1.3 Účelu bude dosaženo v období 1.1.2020 – 31.12.2020. Příjemce dotace je oprávněn profinancovat 
činnost uvedenou v čl. 1.2. smlouvy před poskytnutím dotace.  
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II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  

 

3.2  Vyúčtování celkové výše dotace za uplynulé období 1.1.2020 - 31.12.2020 předloží příjemce 
finančnímu odboru poskytovatele do 31.1.2021. 

  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněných předepsaných formulářů včetně příloh  a 
předložení dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové 
faktury, s výjimkou zálohových faktur na energie.  

 

3.3 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, 
bankovního spojení, sídla či adresy.  

Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli 
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede 
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických 
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od 
rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

 

3.4  Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou: 

 
- Mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění 
- Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
- Výdaje na občerstvení, stravování a nocležné 
- Pokuty a sankce 
- Splátky finančních závazků a leasingové splátky 
- Odměny statutárních orgánů právnických osob 
- Nespecifikované výdaje (tj.výdaje, které nelze účetně doložit) 

- DPH, pokud je příjemce plátce DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu 
DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004/Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

IV. 

Sankce 

 

4.1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu      
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

4.2. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



V. 

Pravidla publicity 

5.1. Celoroční činnost 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu činnosti spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na celoroční činnost poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým 
způsobem, aby informace byla přístupná uživatelům činnosti v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
činnosti (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku nebo loga města pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
nebo logo města používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

5.2. Projekty – akce 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu projektu spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na projekt poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým způsobem, aby 
informace byla přístupná uživatelům projektu v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
projektu (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku města nebo loga pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
města nebo logo používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

e. Termíny pořádané akce, spolu se základními informacemi o akci podpořené v rámci tohoto 
programu dotací města, příjemce poskytne nejpozději 1 měsíc před konáním dané akce v 
elektronické podobě včetně případné grafické podoby plakátu a pozvánky, za účelem propagace, 
zasláním na emailovou adresu zpravodaj@mestock.cz (adresa redakce Červenokosteleckého 
zpravodaje). Pořadatel akce také tímto aktem vyjadřuje souhlas se zveřejněním na webových 
stránkách města a v tištěném zpravodaji. 
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VI. 

Ukončení smlouvy 

 

6.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí 
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
6.2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.  

 
6.3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou 

nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

b) poruší pravidla veřejné podpory, 
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce 

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo 
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve 
smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,  

d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 

f) je v likvidaci,  
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem.  
 

6.4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

 
6.5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

 
6.6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 
6.7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.  

 
6.8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty 

pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém 
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne 
účinnosti výpovědi.   

 
6.9. Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
6.10.Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků 

na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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6.11.Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a 
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 

 
6.12.Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem 

poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

VII. 

 Závěrečná ustanovení 
 

7.1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Finanční odbor MěÚ 
Červený Kostelec. 

 

7.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

7.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

7.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

7.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě. 

 

7.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a příjemce 1 
vyhotovení. 

 

7.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města 
Červený Kostelec dne 27.2.2020, usnesení Z-2020/2/xx a Z-2020/2/xx. 

 
 
V Červeném Kostelci dne…………..  V Červeném Kostelci dne………….. 

        
           
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
………………………………..                                                ………………………………….. 
      Ing. Rostislav Petrák             Ing. Jan Kejzlar 

  Starosta                Předseda 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec  

číslo: 25/2020 

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

mezi: 

 

 

Poskytovatelem dotace: Město Červený Kostelec 

se sídlem: Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

zastoupený: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou 

IČ: 002 725 66  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 2911338319/0800  

               Komerční banka a.s., č. účtu 9005-1428551/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemcem dotace:  Junák – český skaut, středisko Červený Kostelec, z.s. 

se sídlem: Skalka, 549 41 Červený Kostelec 

IČ: 486 22 141 

typ příjemce: právnická osoba, pobočný spolek 

zastoupený: Jan Vondrouš, vedoucí střediska 

bankovní spojení   Fio banka, a.s. 

č.účtu: 2601740230/2010 

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka L 38520 

 

 (dále jen „příjemce“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
neinvestiční dotaci z dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních 
činností a projektů z rozpočtu obce ve výši 114 000,-- Kč, slovy stočtrnáct tisíc korun českých. 

 

1.2  Dotace je poskytována na tento účel: 

 
a) Celoroční činnost 

 

1.3 Účelu bude dosaženo v období 1.1.2020 – 31.12.2020. Příjemce dotace je oprávněn profinancovat 
činnost uvedenou v čl. 1.2. smlouvy před poskytnutím dotace.  
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II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  

 

3.2  Vyúčtování celkové výše dotace za uplynulé období 1.1.2020 - 31.12.2020 předloží příjemce 
finančnímu odboru poskytovatele do 31.1.2021. 

  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněných předepsaných formulářů včetně příloh  a 
předložení dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové 
faktury, s výjimkou zálohových faktur na energie.  

 

3.3 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, 
bankovního spojení, sídla či adresy.  

Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli 
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede 
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických 
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od 
rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

 

3.4  Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou: 

 
- Mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění 
- Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
- Výdaje na občerstvení, stravování a nocležné 
- Pokuty a sankce 
- Splátky finančních závazků a leasingové splátky 
- Odměny statutárních orgánů právnických osob 
- Nespecifikované výdaje (tj.výdaje, které nelze účetně doložit) 

- DPH, pokud je příjemce plátce DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu 
DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004/Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

IV. 

Sankce 

 

4.1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu      
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

4.2. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.  
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V. 

Pravidla publicity 

5.1. Celoroční činnost 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu činnosti spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na celoroční činnost poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým 
způsobem, aby informace byla přístupná uživatelům činnosti v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
činnosti (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku nebo loga města pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
nebo logo města používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

5.2. Projekty – akce 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu projektu spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na projekt poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým způsobem, aby 
informace byla přístupná uživatelům projektu v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
projektu (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku města nebo loga pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
města nebo logo používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

e. Termíny pořádané akce, spolu se základními informacemi o akci podpořené v rámci tohoto 
programu dotací města, příjemce poskytne nejpozději 1 měsíc před konáním dané akce v 
elektronické podobě včetně případné grafické podoby plakátu a pozvánky, za účelem propagace, 
zasláním na emailovou adresu zpravodaj@mestock.cz (adresa redakce Červenokosteleckého 
zpravodaje). Pořadatel akce také tímto aktem vyjadřuje souhlas se zveřejněním na webových 
stránkách města a v tištěném zpravodaji. 
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VI. 

Ukončení smlouvy 

 

6.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí 
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
6.2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.  

 
6.3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou 

nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

b) poruší pravidla veřejné podpory, 
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce 

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo 
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve 
smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,  

d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 

f) je v likvidaci,  
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem.  
 

6.4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

 
6.5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

 
6.6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 
6.7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.  

 
6.8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty 

pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém 
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne 
účinnosti výpovědi.   

 
6.9. Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
6.10.Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků 

na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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6.11.Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a 
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 

 
6.12.Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem 

poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

VII. 

 Závěrečná ustanovení 
 

7.1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Finanční odbor MěÚ 
Červený Kostelec. 

 

7.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

7.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

7.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

7.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě. 

 

7.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a příjemce 1 
vyhotovení. 

 

7.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města 
Červený Kostelec dne 27.2.2020, usnesení Z-2020/2/xx a Z-2020/2/xx. 

 
 
V Červeném Kostelci dne…………..  V Červeném Kostelci dne………….. 

        
           
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
………………………………..                                                ………………………………….. 
      Ing. Rostislav Petrák                Jan Vondrouš 

  Starosta                        Vedoucí střediska 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec  

číslo: 30/2020 

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

mezi: 

 

Poskytovatelem dotace: Město Červený Kostelec 

se sídlem: Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

zastoupený: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou 

IČ: 002 725 66  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 2911338319/0800  

               Komerční banka a.s., č. účtu 9005-1428551/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemcem dotace:  Volejbal Červený Kostelec, z.s. 

se sídlem: Větrník 88, 549 41 Červený Kostelec 

IČ: 058 34 708 

typ příjemce: právnická osoba, spolek 

zastoupený: Mgr. Tomáš Jirásek, předseda 

                   Jiří Vít, místopředseda 

                   Martina Mědílková, místopředseda 

bankovní spojení: Fio banka a.s.,  

č.účtu: 2501191107/2010  

                                  zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 11150 

                                  (dále jen „příjemce“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
neinvestiční dotaci z dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních 
činností a projektů z rozpočtu obce ve výši 381 000,-- Kč, slovy třistaosmdesátjedna tisíc korun 
českých. 

 

1.2  Dotace je poskytována na tento účel: 

 
a) Celoroční činnost 

 

1.2 Účelu bude dosaženo v období 1.1.2020 – 31.12.2020. Příjemce dotace je oprávněn 
profinancovat činnost uvedenou v čl. 1.2. smlouvy před poskytnutím dotace.  
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II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  

 

3.2  Vyúčtování celkové výše dotace za uplynulé období 1.1.2020 - 31.12.2020 předloží příjemce 
finančnímu odboru poskytovatele do 31.1.2021. 

  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněných předepsaných formulářů včetně příloh  a 
předložení dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové 
faktury, s výjimkou zálohových faktur na energie.  

 

3.3 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, 
bankovního spojení, sídla či adresy.  

Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli 
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede 
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických 
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od 
rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

 

3.4  Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou: 

 
- Mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění 
- Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
- Výdaje na občerstvení, stravování a nocležné 
- Pokuty a sankce 
- Splátky finančních závazků a leasingové splátky 
- Odměny statutárních orgánů právnických osob 
- Nespecifikované výdaje (tj.výdaje, které nelze účetně doložit) 
- DPH, pokud je příjemce plátce DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu 

DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004/Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

IV. 

Sankce 

4.1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu      
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

4.2. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.  
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V. 

Pravidla publicity 

5.1. Celoroční činnost 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu činnosti spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na celoroční činnost poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým 
způsobem, aby informace byla přístupná uživatelům činnosti v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
činnosti (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku nebo loga města pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
nebo logo města používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

5.2. Projekty – akce 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu projektu spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na projekt poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým způsobem, aby 
informace byla přístupná uživatelům projektu v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
projektu (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku města nebo loga pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
města nebo logo používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

e. Termíny pořádané akce, spolu se základními informacemi o akci podpořené v rámci tohoto 
programu dotací města, příjemce poskytne nejpozději 1 měsíc před konáním dané akce v 
elektronické podobě včetně případné grafické podoby plakátu a pozvánky, za účelem propagace, 
zasláním na emailovou adresu zpravodaj@mestock.cz (adresa redakce Červenokosteleckého 
zpravodaje). Pořadatel akce také tímto aktem vyjadřuje souhlas se zveřejněním na webových 
stránkách města a v tištěném zpravodaji. 
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VI. 

Ukončení smlouvy 

 

6.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí 
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
6.2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.  

 
6.3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou 

nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

b) poruší pravidla veřejné podpory, 
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce 

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo 
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve 
smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,  

d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 

f) je v likvidaci,  
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem.  
 

6.4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

 
6.5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

 
6.6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 
6.7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.  

 
6.8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty 

pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém 
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne 
účinnosti výpovědi.   

 
6.9. Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvním i stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
6.10.Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků 

na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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6.11.Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a 
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 

 
6.12.Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem 

poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
VII. 

 Závěrečná ustanovení 
 

7.1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Finanční odbor MěÚ 
Červený Kostelec. 

 

7.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

7.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

7.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

7.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě. 

 

7.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a příjemce 1 
vyhotovení. 

 

7.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města 
Červený Kostelec dne 27.2.2020, usnesení Z-2020/2/xx a Z-2020/2/xx. 

 
 
V Červeném Kostelci dne…………..  V Červeném Kostelci dne…………..     
           
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
………………………………..                                                ………………………………….. 
      Ing. Rostislav Petrák        Mgr. Tomáš Jirásek 

  Starosta              Předseda 
 
 
                                ….……………………………… 
         Jiří Vít,  Martina Mědílková 
                Místopředseda 
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Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec  

číslo: 31/2020 

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

mezi: 

 

 

Poskytovatelem dotace: Město Červený Kostelec 

se sídlem: Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

zastoupený: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou 

IČ: 002 725 66  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 2911338319/0800  

               Komerční banka a.s., č. účtu 9005-1428551/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemcem dotace:  TJ Sokol Červený Kostelec – Lhota z.s. 

se sídlem: Bratří Čapků 138, 549 41 Červený Kostelec 

IČ: 486 48 485 

typ příjemce: právnická osoba, spolek 

zastoupená: Mgr.Tomáš Jirásek, předseda 

bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

č.účtu: 2501611765/2010 

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 1587 

 

 (dále jen „příjemce“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
neinvestiční dotaci z dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních 
činností a projektů z rozpočtu obce ve výši 77 000,-- Kč, slovy sedmdesátsedm tisíc korun 
českých. 

 

1.2  Dotace je poskytována na tento účel: 

 
a) Celoroční činnost 

 

1.3 Účelu bude dosaženo v období 1.1.2020– 31.12.2020. Příjemce dotace je oprávněn profinancovat 
činnost uvedenou v čl. 1.2. smlouvy před poskytnutím dotace.  
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II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  

 

3.2  Vyúčtování celkové výše dotace za uplynulé období 1.1.2020 - 31.12.2020 předloží příjemce 
finančnímu odboru poskytovatele do 31.1.2021. 

  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněných předepsaných formulářů včetně příloh  a 
předložení dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové 
faktury, s výjimkou zálohových faktur na energie.  

 

3.3 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, 
bankovního spojení, sídla či adresy.  

Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli 
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede 
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických 
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od 
rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

 

3.4  Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou: 

 
- Mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění 
- Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
- Výdaje na občerstvení, stravování a nocležné 
- Pokuty a sankce 
- Splátky finančních závazků a leasingové splátky 
- Odměny statutárních orgánů právnických osob 
- Nespecifikované výdaje (tj.výdaje, které nelze účetně doložit) 
- DPH, pokud je příjemce plátce DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu 

DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004/Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

IV. 

Sankce 

4.1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu      
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

4.2. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.  
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V. 

Pravidla publicity 

5.1. Celoroční činnost 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu činnosti spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na celoroční činnost poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým 
způsobem, aby informace byla přístupná uživatelům činnosti v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
činnosti (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku nebo loga města pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
nebo logo města používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

5.2. Projekty – akce 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu projektu spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na projekt poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým způsobem, aby 
informace byla přístupná uživatelům projektu v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
projektu (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku města nebo loga pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
města nebo logo používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

e. Termíny pořádané akce, spolu se základními informacemi o akci podpořené v rámci tohoto 
programu dotací města, příjemce poskytne nejpozději 1 měsíc před konáním dané akce v 
elektronické podobě včetně případné grafické podoby plakátu a pozvánky, za účelem propagace, 
zasláním na emailovou adresu zpravodaj@mestock.cz (adresa redakce Červenokosteleckého 
zpravodaje). Pořadatel akce také tímto aktem vyjadřuje souhlas se zveřejněním na webových 
stránkách města a v tištěném zpravodaji. 
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VI. 

Ukončení smlouvy 

 

6.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí 
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
6.2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.  

 
6.3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou 

nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

b) poruší pravidla veřejné podpory, 
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce 

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo 
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve 
smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,  

d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 

f) je v likvidaci,  
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem.  
 

6.4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

 
6.5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

 
6.6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 
6.7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.  

 
6.8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty 

pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém 
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne 
účinnosti výpovědi.   

 
6.9. Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
6.10.Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků 

na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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6.11.Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a 
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 

 
6.12.Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem 

poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

VII. 

 Závěrečná ustanovení 
 

7.1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Finanční odbor MěÚ 
Červený Kostelec. 

 

7.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

7.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

7.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

7.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě. 

 

7.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a příjemce 1 
vyhotovení. 

 

7.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města 
Červený Kostelec dne 27.2.2020, usnesení Z-2020/2/xx a Z-2020/2/xx. 

 
 
V Červeném Kostelci dne…………..  V Červeném Kostelci dne………….. 

        
           
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
………………………………..                                                ………………………………….. 
      Ing. Rostislav Petrák        Mgr. Tomáš Jirásek 

  Starosta                Předseda 
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Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec  

číslo: 33/2020 

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na 
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

mezi: 

 

 

Poskytovatelem dotace: Město Červený Kostelec 

se sídlem: Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

zastoupený: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou 

IČ: 002 725 66  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 2911338319/0800  

               Komerční banka a.s., č. účtu 9005-1428551/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemcem dotace:  TJ Horní Kostelec z.s. 

se sídlem: Horní Kostelec 12, 549 41  Červený Kostelec 

IČ: 465 23 022 

typ příjemce: právnická osoba, spolek 

zastoupená: Jiří Škoda, starosta 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

č.účtu: 269878940/0300 

zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 951 

 

 (dále jen „příjemce“) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích II. až III. 
neinvestiční dotaci z dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních 
činností a projektů z rozpočtu obce ve výši 54 000,-- Kč, slovy padesátčtyři tisíc korun českých. 

 

1.2  Dotace je poskytována na tento účel: 

 
a) Celoroční činnost 

 

1.3 Účelu bude dosaženo v období 1.1.2020 – 31.12.2020. Příjemce dotace je oprávněn profinancovat 
činnost uvedenou v čl. 1.2. smlouvy před poskytnutím dotace.  
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II.  

Splatnost peněžních prostředků  

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku I. na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 

III. 

Podmínky udělení peněžních prostředků 

3.1  Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy.  

 

3.2  Vyúčtování celkové výše dotace za uplynulé období 1.1.2020 - 31.12.2020 předloží příjemce 
finančnímu odboru poskytovatele do 31.1.2021. 

  

Vyúčtováním dotace se rozumí předložení vyplněných předepsaných formulářů včetně příloh  a 
předložení dokladů o jejich zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové 
faktury, s výjimkou zálohových faktur na energie.  

 

3.3 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, 
bankovního spojení, sídla či adresy.  

Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli 
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede 
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických 
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od 
rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

 

3.4  Způsobilými výdaji (tj. proplacené náklady, jež mohou být hrazeny z dotace a vyhovují zásadám 
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů) nejsou: 

 
- Mzdové výdaje (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění 
- Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
- Výdaje na občerstvení, stravování a nocležné 
- Pokuty a sankce 
- Splátky finančních závazků a leasingové splátky 
- Odměny statutárních orgánů právnických osob 
- Nespecifikované výdaje (tj.výdaje, které nelze účetně doložit) 

- DPH, pokud je příjemce plátce DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu 
DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004/Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů 

IV. 

Sankce 

4.1. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu      
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

4.2. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele.  
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V. 

Pravidla publicity 

5.1. Celoroční činnost 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu činnosti spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na celoroční činnost poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým 
způsobem, aby informace byla přístupná uživatelům činnosti v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
činnosti (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku nebo loga města pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
nebo logo města používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

5.2. Projekty – akce 

a. příjemce je v průběhu projektu povinen zajistit publicitu projektu spočívající ve zveřejnění 
informace, že dotace na projekt poskytlo město Červený Kostelec, a to takovým způsobem, aby 
informace byla přístupná uživatelům projektu v místě jeho realizace. 

b. Je-li z povahy informace možná, musí obsahovat minimálně: 

i. znak nebo logo města Červený Kostelec 

ii. text: „ S podporou města Červený Kostelec“ 

c. Informace musí být rovněž uvedena na všech informačních výstupech a propagačních materiálech 
projektu (webové stránky, pozvánky, plakáty akce apod.), u žadatelů jednotlivců na sportovním 
oděvu (dresu) na viditelném místě. 

d. Grafická podoba znaku a loga města bude příjemcům dotace automaticky poskytnuta v 
elektronické podobě ve vhodných grafických formátech po podpisu smlouvy. Schválením poskytnuté 
dotace vyjadřuje město souhlas s bezplatným užitím znaku města nebo loga pro propagační a 
reklamní účely spojené s předmětem dotace. Příjemce dotace je po podpisu smlouvy oprávněn znak 
města nebo logo používat pouze v souvislosti s podpořeným projektem a pouze po dobu jeho 
přípravy a realizace. 

e. Termíny pořádané akce, spolu se základními informacemi o akci podpořené v rámci tohoto 
programu dotací města, příjemce poskytne nejpozději 1 měsíc před konáním dané akce v 
elektronické podobě včetně případné grafické podoby plakátu a pozvánky, za účelem propagace, 
zasláním na emailovou adresu zpravodaj@mestock.cz (adresa redakce Červenokosteleckého 
zpravodaje). Pořadatel akce také tímto aktem vyjadřuje souhlas se zveřejněním na webových 
stránkách města a v tištěném zpravodaji. 
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VI. 

Ukončení smlouvy 

 

6.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí 
Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
6.2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.  

 
6.3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto Smlouvou 

nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

b) poruší pravidla veřejné podpory, 
c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce 

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo 
činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve 
smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,  

d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

e) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 

f) je v likvidaci,  
g) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast 

podpory,  
h) opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem.  
 

6.4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

 
6.5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

 
6.6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 
6.7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až 
vypořádáním všech práv a povinností Smluvních stran.  

 
6.8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty 

pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém 
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 14 dnů ode dne 
účinnosti výpovědi.   

 
6.9. Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvním i stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 
6.10.Dohoda o ukončení Smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků 

na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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6.11.Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a 
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 

 
6.12.Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem 

poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

VII. 

 Závěrečná ustanovení 
 

7.1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Finanční odbor MěÚ 
Červený Kostelec. 

 

7.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

7.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  

 

7.4 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 
změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.  

 

7.5 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě. 

 

7.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a příjemce 1 
vyhotovení. 

 

7.7 Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města 
Červený Kostelec dne 27.2.2020, usnesení Z-2020/2/xx a Z-2020/2/xx. 

 
 
V Červeném Kostelci dne…………..  V Červeném Kostelci dne………….. 

        
           
 
         za poskytovatele                                                      za příjemce 
 
 
………………………………..                                                ………………………………….. 
      Ing. Rostislav Petrák                Jiří Škoda 

  Starosta                 Starosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/12 

ze dne 27.2.2020 

Prodej  pozemku z majetku města p.č. 320/1 v k.ú. Stolín 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   z a m í t á  

prodej pozemku z majetku města - p.č. 320/1 (zahrada) o výměře cca 479 m2 v k.ú. Stolín, pro 

**** ***********, ******** ***, ***** ******* ********, z důvodu, že historicky projevilo 

o tento pozemek zájem více zájemců, jimž byl prodej zamítnut z důvodu v té době budované 

kanalizace v této oblasti. 

I I .   p o v ě ř u j e  

majetkový odbor, vyhlášením výběrového řízení obálkovou metodou s tím, že krom klasického 

vyvěšení na úřední desce, budou i historicky známí žadatelé osloveni písemnou formou. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/13 

ze dne 27.2.2020 

Informace z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 16. 9. 

2019. 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 16. 9. 2019. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Zápis z veřejné schůze Osadního Výboru Stolín a Mstětín 

Konané dne 16. 9. 2019 v Hasičské zbrojnici ve Stolíně 

Účast dle presenční listiny, zapsal Josef Vondra.  

Předseda Osadního výboru Josef Vondra přivítal přítomné a zahájil jednání v 17.00 hodin. 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání 5. 6. 2019 

- 1. Chodník Retip SAAR  

OV 6.3.2019 

Před 4 roky pomohl OV vyřešit pozemky pro stavbu. V roce 2018 projednal OV za pomoci ODS situaci se 

zamítavým stanoviskem Správy silnic s radním kraje pro dopravu p. Červíčkem, bylo domluveno, že je 

nutno technicky vyřešit šířku budoucí komunikace. V únoru 2019 proběhla schůzka vedení města se 

Správou silnic, dle informací od starosty bude v průběhu roku vybrán projektant pro rozšíření 

komunikace, který upřesní podmínky pro projekt chodníku. Město poté dokončí projekt chodníku, 

úprava PD je součástí rozpočtu 2019. Na základě připomínek majitelů domů byla městem oslovena 

společnost ČEZ, Distribuce a.s., která připraví projekt rekonstrukce sítě – přesun vrchního vedení z domů 

do chodníku. Tato akce proběhne nejdříve v roce 2021. Z technického hlediska musí obě akce 

proběhnout současně. U této akce bude OV sledovat vývoj úpravy projektu chodníku podle požadavků 

Správy silnic, které by mělo být dokončeno v roce 2019.  

Majitelé sousedních nemovitostí požadují konzultace navrhovaného řešení chodníku s projektantem. 

16.9.2019 dle informací místostarosty je vybrán projektant silnice, který bude spolupracovat 

s projektantem p. Térem na dokončení projektu chodníku. 

Projednávání této akce bude OV nadále sledovat.  

Zůstává v zápisu již 5 let 

- 2. Zaštěrkování pozemku u Izomatu podél komunikace III třídy  

6.3.2019 Protože není předpoklad, že výstavba chodníku bude zahájena do roku 2021, možná 2022, 

doporučuje OV provizorně zaštěrkovat část pozemku od Izomatu po čp. 78 a před plotem u čp. 76. 

Jednalo by se o levné provizorní řešení a lidé by alespoň nemuseli chodit po cestě. Toto řešení by zlepšilo 

bezpečnost v této dopravně zatížené části a sloužilo by odhadem po dobu 3-4 let. Jiří Šenk upozornil, že 

by se mělo u tohoto postupu také vyřešit oplocení u Izomatu a příkop u propustku se musí zachovat. Je 

připraven jednat s městem o navrženém postupu. 

5. 6. 2019 o tomto návrhu MÚ ještě nerozhodl.  

16.9.2019 dle informací místostarosty je předpoklad výstavby chodníku v roce 2020 a tak nemá smysl 

toto navržené řešení. 

Vypouští se 

- 3. Vodorovné značení křižovatka Retip 

Návrh občanů na provedení vodorovného značení v křižovatce u Retipu. Tím jak ulice ze Stolína není 

rovnoběžná na ulici na Kostelec, řada řidičů najíždí do protisměru a ztěžují odbočování od Olešnice do 
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Stolína a od SAAR do Kostelce. V roce 2018 i jedna dopravní nehoda. Podobně byla vyřešena křižovatka 

na 1/14 na Zábrodí a Horní Radechovou a náměstí.  

Kontrola 5.6.2019 o tomto návrhu MÚ ještě nerozhodl.  

Splněno 24. 6. 2019 vypouští se 

- 4. Pamětní kámen Dobrošov  

6.3.2019 Na Jiráskově chatě na Dobrošově je poškozený základní kamen od obce Stolín. 

Stolín byl do roku 1950 samostatnou obcí, kdy proběhlo jeho sloučení s Červeným Kostelcem.  

Byl kontaktován pana Tomáš Cvejn, kameníka z Vysokova a požádán o návrh způsobu opravy. Dle jeho 

názoru je povrch pískovce již zcela zničen a navrhuje jeho plošné odsekání do hloubky 50 mm a výměnu 

za nový kámen z materiálu „Božanovský pískovec“ o rozměru 360 * 530 * 50 mm s vytesaným nápisem 

v rámečku. Návrh materiálu i grafickou podobu rámečku pan Cvejn zvolil podle ostatních základních 

kamenů umístěných v podezdívce chaty. Cena je dle nabídky ve výši 3. 200,- Kč s DPH. 

Návrh podoby nového základního kamene a způsob opravy je zkonzultován s vedení KČT, kteří jsou 

majiteli chaty. Dle jejich stanoviska s návrhem souhlasí. 

Žádáme město o odsouhlasení nabídky a vystavení objednávky městem panu Cvejnovi. 

5.6.2019 o tomto návrhu MÚ ještě nerozhodl.  

16.9.2019 rada rozhodla o vystavení objednávky  

Splněno vypouští se 

- 5. Světlo mezi čp. 49 a čp.74  

6.3.2019 Světlo svítí přímo na dům čp. 74, na křižovatce u truhlárny je stín, bylo by vhodnější provést 

otočení. 

5.6.2019 Nesplněno. 

16.9.2019 Nesplněno. 

Zůstává v zápisu od 6.3.2019 

- 6. Propadlý asfalt po opravě u čp. 33  

6.3.2019 Po opravě poruchy vodovodu je propadlý nový asfalt. Je třeba reklamovat provedení. 

5.6.2019 Nesplněno. 

16.9.2019 Nesplněno. 

Zůstává v zápisu od 6.3.2019 
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- 7. Sečení polních cest 

Polní cesty z návse na Vršek a dále ke Lhotě a pod SAAR na Stolín jsou občany využívané. Navrhujeme 

alespoň 2 x ročně provést sečení. 

5.6.2019 Dle informací místostarosty nemá město dostatečnou kapacitu na sečení, což by se mělo 

změnit po nákupu nového stroje. 

Cesta od SAAR byla již v roce 2019 několikrát posečena. Cesta Na Vršku ne, po nákupu nového stroje 

na sečení doporučujeme náš požadavek znovu zvážit.  

Splněno 24. 6. 2019 vypouští se 

- 8. Nástěnky 

6.3.2019 Nástěnka na budově hasičské zbrojnice je dožitá, navrhujeme její výměnu – je třeba větší 

formát, nástěnka je využívána i hasiči. Jedná se vlastně o hasičskou nástěnku, úřední byla v průchodu 

na hřiště u garáže a před cca deseti lety byla demontována, s tím že než bude osazena nová úřední 

bude se využívat hasičská. Dále by bylo vhodné umístit úřední nástěnku i na Mstětín. Kdysi byl 

argument, že je to zbytečné, protože si mstětíňáci mohou info vyhledat při nákupu v obchodě. Toto už 

ale neplatí. 

5.6.2019 dle informací místostarosty by měl řešit majetkový odbor. 

16.9.2019 dle informací místostarosty bude řešit majetkový odbor v roce 2020 

Zůstává v zápisu od 6.3.2019 

- 9. Rekonstrukce komunikací Mstětín 

6.3.2019 Správa komunikací vypracovala návrh oprav komunikací a byla podána žádost o dotaci. Jedná 

se o: Olešnice ke Žďáru 300 tis, na Mstětín k výpočetce 600 tis, Stolín na Mstětín náves 1. 451 tis., 

propojka na Mstětíně 382 tis, Mstětín k Bašom 1. 691 tis. Celkem se jedná o náklad 4. 410 tis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě nepřidělení dotace doporučujeme realizovat tyto opravy z obecních prostředků. Jedná se o 

dlouhodobě zanedbané a neopravované komunikace, které jsou řešeny záplatováním propadlých míst. 

Nesouhlasíme se situací, kdy byla oprava těchto komunikací zařazena do akčního plánu města pouze v 

případě přidělení dotace. Jedná se o páteřní komunikace převážně pro občany Mstětína a pro Osadní 

výbor jsou jejich opravy prioritou. OV bude prosazovat průběžné zařazení oprav do rozpočtu města.  
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Ing. Šteger upozornil i na špatný stav krajnic u nově opravené komunikace. Dochází tak k rozlamovaní 

nových asfaltů. OV doporučuje řešit při výstavbě i krajnice, případně je průběžně doplňovat.  

Dle informací místostarosty část zmíněných komunikací musela být z žádosti vyjmuta z důvodu 

majetkových problémů. 

5.6.2019 Čeká se na výsledek žádosti. 

16.9.2019 Čeká se na výsledek žádosti. OV doporučuje zařadit alespoň jednu komunikaci do rozpočtu 

2020. 

Zůstává v zápisu týká se celého období 

- 10. Rekonstrukce komunikací Stolín 

6.3.2019 Po dokončené opravě komunikací po výstavbě splaškových komunikací zbývá ve Stolíně 

opravit tyto komunikace – od Jehovistů k čp. 81, z návse k čp. 10, od Pešíků k čp. 26 a nad sponkárnou 

od čp. 22 k čp. 69. Požadujeme vypracovat technický a finanční návrh podobně jako u cest na Mstětíně, 

zařadit do zásobníků oprav a postupně realizovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2019 nesplněno. 

16.9.2019 nesplněno. OV doporučuje zařadit alespoň jednu komunikaci do rozpočtu 2020. 

Zůstává v zápisu týká se celého období 

- 11. Úklid odhrnuté hlíny u komunikací 

6,3.2019 OV upozorňuje na shrnutou hlínu podél komunikací převážně na Mstětíně po zimní údržbě. 

Bude nutný její odvoz. 

5.6.2019 Nesplněno.  

16.9.2019 Je již zarostlá v trávě. Dle sdělení místostarosty bude i tak uklizeno. 

Zůstává v zápisu  
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- 12. Oprava haltýře na Mstětíně 

6.3.2019 OV upozorňuje na špatný stav haltýře na cestě k řece, žádáme o prověření majitele. 

V případě majetku města o opravu. 

5.6.2019 Nesplněno. 

16.9.2019 dle informací místostarosty bude v roce 2020 vypracován projekt na rekonstrukce vodních 

děl. Součástí i tento haltýř, následně by se mohlo požádat o dataci na opravu. 

Zůstává v zápisu od 6.3.2019 

- 13. Dosypaní komunikací Stolín 

6.3.2019 OV upozorňuje na potřebu dosypaní komunikací obrusem po zimě a to od Pešíků k čp. 26 

(poldru) a od Jehovistů po čp. 81. 

Několikrát žádáno a připomínáno na správě komunikací, bez výsledku. Pouze drobné dosypání 

jednoho překopu u Jehovistů. 

5.6.2019 nesplněno. 

16.9.2019 nesplněno, dle informací místostarosty bude ihned urgovat. 

Zůstává v zápisu od 6.3.2019 

- 14. Oprava kapličky 

5.6.2019 Firma nestíhá v termínu opravu dokončit, nebude možné uskutečnit mši při tradiční pouti. 

Kaplička bude vysvěcena a znovu otevřena asi při výročí hasičů, nebo posvícení. Požadujeme dořešit i 

okapové chodníčky a vhodně upravit i okolí. Navrhujeme svolat schůzku s majiteli sousedního 

pozemku. 

16.9.2019 Okolní úpravy terénu a vstupu jsou provedeny s drobnými nedodělky. A to: vyspárování 

obnaženého základového zdiva, dořešení přechodu pískovec – asfalt, dopojení dešťových svodů. Vše 

připomenuto na odbor majetek. Kaplička byla otevřena poutí 8.9.2019. Dle informací místostarosty 

mají sousední majitelé také (jiné) drobné připomínky, které vyřeší osobně. 

Zůstává v zápisu od 5.6.2019 do odstranění nedodělků. 

- 15. Popelníky před hasičskou zbrojnici  

5.6.2019 Hasičská zbrojnice i klubovna je nekuřácká, před budou nejsou popelníky, požadujeme 

dodat koš s popelníkem. Nájem za užívání prostor je předáván na město. 

16.9.2019 Dle informace místostarosty bude dodáno z rozpočtu 2020. 

Zůstává v zápisu od 5.6.2019 

- 16. Veřejné sportoviště 

5.6.2019 Židle využívané na veřejném sportovišti jsou dožilé, navrhujeme pořízení mobilních 

venkovních laviček, které budou sloužit veřejnosti. 

16.9.2019 Dle informace místostarosty bude dodáno z rozpočtu 2020. Bylo domluveno, že by se mělo 

jednat o 3 sady setu /2 lavice, stůl/, které budou mobilní a dále o 2 kusy pevných laviček (stejných jako 

budou na Větrníku. Městský správce hřišť projde stávající mobiliář a rozpadající lavice odstraní. Dále 
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bude provedena kontrola herních prvků na hřišti. U skluzavky jsou nahnilé trámky. S ohledem na 

bezpečnost bude zajištěna oprava. 

Zůstává v zápisu od 5.6.2019 

- 17. Úprava krajnic okolo výpočetky 

5.6.2019 Upozorňujeme na nevhodné dořešení krajnic na komunikaci okolo výpočetky. Nejde 

provádět sečení. 

16.9.2019 Nesplněno místostarosta si osobně po skončení prohlédl navrhovaný způsob řešení. 

Zůstává v zápisu od 5.6.2019 

- 18. Úklid komunikací po zimní údržbě 

Na staré cestě u truhlárny pod kapličkou není proveden úklid po zimní údržbě. 

Splněno vypouští se 

- 19. Projednávání záměry prodejů pozemků ve Stolíně a na Mstětíně 

16. 9. 2019 Aktuálně není žádný pozemek projednáván. 

- 20. Označení ulic průjezd zakázán 

5.6.2019 Pozemkový úřad Náchod požádal o stavební povolení na komunikaci C8 vedoucí od odbočky 

„staré“ cesty pod kapličkou okolo truhlárny pod kravínem do polí. Účastníci stavebního řízení, majitelé 

sousedních nemovitostí čp. 80 a 119 podali námitku z obavy zvýšené dopravy do středu Stolína směrem 

od Galčeku. Na místním šetření za účasti MÚ Náchod paní Hradecké, zástupců investora PÚ Náchod, 

Města Červený Kostelec Jiřího Regnera a Osadního výboru Josefa Vondry a Josefa Záliše bylo 

dohodnuto, že Město Červený Kostelec projedná a instaluje dopravní značky Průjezd zakázán do 

stávající lokality dle zákresu v ortofoto mapě. Zákaz průjezdu zemědělské techniky podél kravína do 

středu Stolína řeší dopravní značka omezují šíři vozidel v projektu. Pokud bude tento požadavek splněn 

nebude účastník stavebnímu řízení podávat svoji připomínku a odvolávat se proti stavebnímu povolení. 

16.9.2019 nesplněno, místostarosta prověří stav projednávání, případně zařadí na dopravní komisi  

Zůstává v zápisu od 5.6.2019 

- 21. Podmáčení polních cest pod Galčekem ve Stolíně  

Pod Elitexem a Albi jsou nové zasakovací nádrže na dešťovou vodu. Už od jejich zřízení si našla vodu 

cestu v podloží a vyvěrá na poli vedle cesty od Galčeku směrem na Náchodec.  

Pozemek kde voda vyvěrá, je trvale podmáčený, ale to je problém majitele pozemku. 

Voda stéká na cestu a teče k odbočce na Stolín (právě připravovaná rekonstrukce cesty C8 

z pozemkových úprav). Po ní teče do nejnižšího místa, kde tvoří na cestě lagunu. Ta postupně zasakuje, 

nebo přetéká krajnici do dolce. 

Obě komunikace jsou v těchto úsecích trvale podmáčené a provozem zemědělské techniky budou za 

pár měsíců rozježděné. 

Je třeba vyřešit odvod této vody z místa kde vyvěrá podél cesty na Náchodec a dovést ji do propustku 

do dolce k návsi. 
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Je třeba také ověřit, zda s touto vodou počítá projekt obou nových cest, které připravuje pozemkový 

úřad. Tato voda by mohla trvale narušovat pláň komunikací a tím snížit její únosnost a životnost. Podle 

nových cest je zřejmě v projektu navržená drenáž, ale ta možná počítala pouze s povrchovou vodou a 

ne tímto novým vydatným zdrojem. 

25. června 2019 předáno na město a PÚ 

Dle sdělení MÚ ze dne 11.7.2019 bude společně se ZD řešen příkop 

16.9.2019 Nesplněno. Proběhla diskuse o příčině. OV se přiklání k názoru, že jde skutečně o vodu 

z nových vsaků. Podobná situace se začíná objevovat i pod novým vsakem na poli pod SAAR. Je 

pravděpodobné, že ZD nebude chtít řešit záležitost někoho jiného. Možné řešení by mohl být podmět 

na ŽP v Náchodě, aby nápravu provedl majitel zasakovacích objektů. 

V každém případě voda stále zasakuje pod budoucí komunikaci a neodtéká do údolnice. 

Zůstává v zápisu od 25.6.2019 

- 22. Železité skvrny na asfaltu 

V rámci výstavby kanalizace ve Stolíně a na Mstětíně v roce 2016 byla provedena i kompletní pokládka 

asfaltových povrchů. 

Již v loňském roce jsme na asfaltu začali pozorovat vznikající hnědé skvrny. V letošním roce se jejich 

výskyt obrovsky zvýšil. Podle získaných informací by se pravděpodobně mohlo jednat o nevhodnou 

příměs železitého štěrku, který prý po krátký čas používala obalovna v Červeném Kostelci. 

Po telefonické konzultaci na MÚ Česká Skalice, odboru investic byla obdobná záležitost řešena i na 

několika stavbách v České Skalici. 

Hnědé skvrny znamenají jednak estetický problém, který ale není až tak důležitý. Větším problémem by 

mohlo být, že v povrchu vznikají drobné otvory, do kterých by mohla v zimním období vnikat sůl a 

pokračovat tak v destrukci vozovky. 

Doporučujeme projednat s dodavatelem stavby kanalizace a povrchů současný stav s ohledem na 

životnost povrchů. 

Předáno na město 6.8.2019 

Dle odpovědi místostarosty byl tento problém řešen již na Bohdašíně a nepodléhá reklamaci. Možné 

trhlinky jsou prý neprokazatelné. 

Osadní výbor na problém písemně upozornil a je na MÚ aby se s touto situací vypořádal. Možné 

budoucí poškození komunikací, potřeba jejich nákladného frézování a nákladné nové pokládky není 

vyloučená. 

Splněno vypouští se 
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Nové záležitosti  

- 23. Kanalizační poklopy v křižovatce u Retipu 

16.9.2019 Uprostřed křižovatky se nacházejí dva poklopy kanalizace, které vyžadují opravu. 

 

 

 

- 24. Záruční doba kanalizace 

16.9.2019 OV doporučuje na závěr záruční doby kanalizace projít obec a vyreklamovat propadlé 

povrchy. Podélný propad asfaltu se začíná objevovat například na novém povrchu na Mstětín u čp. 

221. 

Informace 

Místostarosta informoval o stavbě nové autobusové zastávky. OV doporučuje opravit i chodníky 

z dlažby 30/30. Především v zatáčce naproti Retipu je značně poškozený. Oprava cesty Správou silnic 

má být v roce 2023 a oprava se tak na 4 roky určitě vyplatí. 

OV doporučuje oznámit Správě silnic začínající propad silnice u propustku před zastávkou směrem na 

Č.Skalici. Zároveň špatný stav krajnice na komunikaci Retip – autobusové garáže. 

Místostarosta informoval, že již jsou zveřejněny zápisy OV na webu města. 

Proběhla diskuse o způsobu podávání informací o řešení bodů ze zápisu OV. Místostarosta bude 

odpovídat dřív než na příštím zasedání OV. 

 

Předseda OV Josef Vondra poděkoval za účast a jednání v 18:40 ukončil. 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/14 

ze dne 27.2.2020 

Informace z jednání osadního výboru Olešnice ze dne 3. 9. 2019 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace z jednání osadního výboru Olešnice ze dne 3. 9. 2019. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Zápis z jednání Osadního výboru Olešnice ze dne 03.09.2019 

Přítomni: 

Zástupce města Červený Kostelec p. Jiří Regner, členové osadního výboru: Miroslav Háze, 

Radek Jůza, Roman Vlček, Lukáš Kozák, Lucie Hnízdilová, Marek Hnízdil, Ondřej Středa a člen 

zastupitelstva města Červený Kostelec Pavel Kábrt 

Projednávané body:  

1. Diskuze členů OVO se zástupcem města Červený Kostelec p. Jiřím Regnerem o stavu 

projektu chodníku od autobusové zastávky ke škole a od školy k budově R-servisu. 

K tomuto bodu OVO navrhuje i řešit prostor kde jsou umístěny kontejnery na tříděný 

odpad, aby tento prostor byl „zkulturněn“. Místostarosta p. J. Regner informoval 

OVO, že projekt na chodník od autobusové zastávky ke škole má být hotov do 

31.10.2019 a realizace bude v roce 2020. Návrh řešení prostoru na kontejnery má na 

starost městský architekt, kterému bylo předáno zadání. 

2. Diskuze členů OVO se zástupcem města Červený Kostelec p. Jiřím Regnerem o 

provedené úpravě dětského hřiště ( dočasná oprava) a novém projektu revitalizace 

tohoto prostoru. Pan Regner seznámil OVO se záměrem komplexního řešení tohoto 

prostoru plus jeho rozšíření. Místostarosta p. J. Regner informoval OVO o proběhlém 

jednání s městským architektem o tomto prostoru, kterému bylo předáno zadání. 

Proběhne anketa. V řešení. 

3. Diskuze členů OVO se zástupcem města Červený Kostelec p. Jiřím Regnerem o dlouho 

trvajících problémech ohledně údržby obce – sečení trávy apod. Pan Regner seznámil 

OVO s touto problematikou a návrh na řešení tohoto problému bude řešit rada 

města. Místostarosta p. J. Regner informoval OVO o této problematice, diskuze, 

upozornění na nesečené pozemky ve vlastnictví města např. pozemky parcelních čísel 

253, 2552, 1167/1, 98/2, 98/5, 95/7, 94/2. Tyto pozemky se nesečou dvakrát za rok. 

Problém s údržbou městských pozemků stále přetrvává. 

4. OVO upozorňuje na prasklou krajnici a výmol od stékající vody, který způsobuje 

následné poškozování krajnice na cestě k sokolovně a to mezi domy č.p. 28 a č.p. 245 

a navrhuje opravu tohoto úseku. Pan Regner informoval OVO o připravovaném řešení 

tohoto problému. Dosypáno obrusem, který byl přívalovým deštěm opět odplaven. 

OVO navrhuje použít na opravu tohoto problému jinou technologii. 

5. OVO navrhuje zařadit do plánu oprav rekonstrukci cesty vedoucí od hlavní silnice na 

Náchod přes zrekonstruovaný most na hrázi bývalého Ungrova rybníka 

k železničnímu přejezdu a dále od železničního přejezdu podél železniční tratě. 

Nevyřešeno, OVO navrhuje zařadit rekonstrukci této cesty do rozpočtu na rok 2020 
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6. OVO navrhuje zařadit do plánu oprav cestu vedoucí Koutem Olešnice par. čísla 

1377/1 a 1381/2. Jsou zde již popraskané krajnice. A ukazuje se, že rekonstrukce této 

cesty se úplně nezdařila.  OVO navrhuje připravit rekonstrukci této cesty.  

7. OVO navrhuje řešit zkulturnění i dalších prostorů kontejnerů na tříděný odpad. Dále 

navrhuje navýšení počtu kontejnerů na plastový odpad. OVO upozorňuje na 

znečištění odpadky u kontejnerů na tříděný odpad a stráni pod těmito kontejnery nad 

potokem. Návrh řešení vyhotoví městský architekt. Počet kontejnerů byl navýšen. 

Dále byla diskutovaná možnost zvýšení četnosti svozu těchto kontejnerů 3x týdně – 

bude prověřeno. 

8. OVO upozorňuje na nedostatečně provedeném odvodnění cesty, která vede od 

areálu ZD Žernov směrem k autobusové zastávce u Bašů. ZD Žernov provedlo letos 

vyorání odvodňovací brázdy. Toto řešení určitě na krátkou dobu pomůže, ale dle 

názoru OVO by se měl vyhloubit příkop podle této cesty. OVO navrhuje opětovné 

jednání se ZD Žernov a zařadit rekonstrukci této cesty do rozpočtu na rok 2020, 

zejména krajnice jsou ve špatném stavu. 

9. OVO navrhuje zařadit do plánu oprav, opravu cesty par.č. 1392, vedoucí kolem pí. 

Bernardové a cesty par.č. 2752 vedoucí k Mazurom, kde jsou již vyježděné koleje. 

10. OVO žádá o řešení dopravní situace na polních cestách č.12 a č.31. Pan Regner 

informoval OVO o tom, že by se mělo postupně dotvářet dopravní značení u těchto 

cest. Dopravní situace na polní cestě č. 12 vyřešena. 

11. OVO navrhuje umístit zrcadlo na křižovatce u Brožů při výjezdu z Kouta kvůli špatné 

viditelnosti na cestu vedoucí od sokolovny. Dopravní komise zamítla  umístění 

zrcadla, ale členové osadního výboru půjčeným zrcadlem odzkoušela vhodné umístění 

a opakuje žádost na umístění viz. příloha č.1 

12. OVO žádá o řešení dopravní situace u odbočky z hlavní silnice na cestu par. čísla 2019 

Pode Žďárem . V současném stavu zde neexistuje žádné značení a již zde došlo i 

k dopravním nehodám. A navrhuje tuto cestu zařadit do plánu oprav, protože je ve 

velmi špatném technickém stavu. Místostarosta p. J. Regner informoval OVO o této 

problematice, která byla konzultována s úředníkem z Dopravního inspektorátu v 

Náchodě. V současném stavu lze zde umístit pouze červené sloupky označující výjezd z 

polní cesty. Možnost jak zde umístit dopravní značení, je tuto cestu změnit z polní 

cesty na místní komunikaci-bude prověřeno, pokud to nepůjde tak OVO žádá o 

umístění červených sloupků. Dále OVO navrhuje zařadit rekonstrukci této cesty do 

rozpočtu na rok 2020. 

13. OVO upozorňuje na zanesený příkop u cesty par. čísla 1331/2 od železničního 

viaduktu po křižovatku s hlavní cestou a navrhuje jeho pročištění. Při deštích stékající 

voda neteče do odvodňovacího kanálu, ale stéká na křižovatku s hlavní cestou, kde 

dochází k znečišťování této cesty. Stále trvá. 
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14. OVO navrhuje odstranění směrového ukazatele odkazující na již zaniklou firmu. Tento 

ukazatel je již neplatný a nečitelný. Nachází se u bývalého strážního domku č.p. 184 u 

železničního přejezdu u odbočky do Olešnice. Stále trvá. 

15. OVO žádá o prořezání spodních pater větví u lip, které jsou vysázeny podél chodníku 

vedoucího od budovy základní školy po budovu R-servisu. V některých úsecích jsou 

větve již nízko, že brání pohodlnému průchodu chodců po panelovém chodníku. 

16. OVO žádá o prořezání spodních pater větví u ořechu stojícího na pozemku par.č. 

2587. Větve již značně zasahují do vozovky, která leží na pozemku par.č. 2588. 

17. OVO žádá o prořezání spodních pater větví u lípy stojící na pozemku par.č. 253 a 

úpravu jejího okolí. 

18. OVO navrhuje zařadit do rozpočtu na rok 2020 opravu/rekonstrukci cesty  

par.č. 1320/4, která vede od budovy základní školy směrem na Špinku v úseku od 

domu  č.p. 47 po dům č.p. 334. 

19. OVO navrhuje zařadit do rozpočtu na rok 2020 opravu/rekonstrukci cesty  

par.č. 2240 vedoucí od areálu firmy Tesmen směrem do Č. Kostelce. Zejména úsek od 

domu č.p. 185 k rybníku Krčmařík je již ve velmi špatném technickém stavu (vyjeté 

koleje). 

 

5.9.2019                                                                                                                         Miroslav Háze 

 

Příloha č.1 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/15 

ze dne 27.2.2020 

Informace z osadního výboru Lhota ze dne 18. 12. 2019 a ze dne 

17.9.2019 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace z jednání osadního výboru Lhota ze dne 18. 12. 2019 a ze dne 17.9.2019. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Osadní výbor Lhota za Červeným Kostelcem 

1 
 

Zápis ze zasedání osadního výboru Lhota ze dne 18. 12. 2019 

  

předseda:  

Richard Bergmann  

přítomní členové: 

Tomáš Oždian 

Petra Špatenková 

Tomáš Matyska 

Jana Křečková 

Jakub Semerák 

Pavel Kulda 

Kamil Regner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omluveni:  

Tomáš Matyska 

Hana Škodová (MD)

za Město Červený Kostelec: 

místostarosta Jiří Regner 

 

Zasedání zahájil předseda osadního výboru (dále jen „OV“), který přivítal i místostarostu Města 

Červený Kostelec. 

 

Kladně bylo hodnoceno plnění některých našich návrhů, dle zápisu OV ze dne 17. 9. 2019.  

Proběhla i obhlídka území Lhoty starosty Ing. Petráka a předsedy OV dne 9. 10. 2019  zaměřená 

především na podněty OV a ověření uváděných skutečností v terénu.  

 

Některé podněty jsou dále v řešení nebo s jejich realizací Město do dalších let počítá. Některé akce 

jsou zahrnuty do územního plánu města, jiné jsou zahrnuty do rozpočtového výhledu nebo se čeká 

na odborný posudek, zpracování studie od městského architekta a následné projektové dokumentace 

před  vlastní realizací staveb. 

 

U školního hřiště ve Lhotě byl radou Města odsouhlasen rozpočet na potřebné investice 

k vybudování kluziště (dřevěné bednění atd.). Vlastní realizace se uskuteční v roce 2020, tedy bude 

možnost bruslení až od příští zimy. Proběhla zde rekonstrukce stávajícího dřevěného objektu. Je 

zde veřejné osvětlení, jeden stožár svítí i v noci a to s ohledem na lepší ochranu této plochy před 

vandaly. Doporučujeme provést vhodnou regulaci osvětlení (tlumení) tak, aby nebyli nadměrným 

světlem obtěžováni obyvatelé v okolních rodinných domech. Rovněž zde doporučujeme doplnit 

další herní prvek – houpací hnízdo - s ohledem na volnou kapacitu stojanu na dětském hřišti.  

V ul. Zemědělská byla provedena úprava zdevastovaného povrchu vozovky tak, aby byla lepší a 

bezpečnější průjezdnost a průchodnost této komunikace. Jde zatím o provizorní řešení,  proto je 

třeba do budoucna počítat i nadále s kvalitnějším povrchem této komunikace. 

V ul. Bratří Čapků byla na podnět OV provedena úprava zeleně (trávník, vrostlé stromy) u školní 

družiny a podél komunikace, kde větve keřů, stromů zasahovaly do vozovky. Dle vyjádření 

místostarosty bude ještě provedena úprava keřů, které rovněž zasahují do vozovky, za křižovatkou 

u Špeldů, u rodinného domu (fotodokumentace Městu předložena). Současně je třeba upozornit na 

skutečnost, že je povinností majitelů objektů provádět úpravu zeleně, (stromů, keřů) na jejich 

pozemku tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost vyčnívajícími větvemi do vozovky. 

Pěšinka u Coblů - Město zde nechalo provést oplach hrubých nečistot (větších kamínků) a následně 

byla provedena i úpravu nerovností hrubým zásypem. S konečnou kvalitní úpravou povrchu se 

počítá, dle vyjádření místostarosty, v roce 2020. Bezprostředně po realizaci plánované akce 

společností ČEZ do předmětného pozemku (jaro 2020). 
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Intenzita osvětlení z reklam v průmyslové zóně byla snížena pro noční období. 

Okolí nádraží ČD – řeší se odkup pozemků a staveb, zpracovává se studie architektů 

Prostor u křížku Sociální podnik Pro-Charitu – zpracování studie prostoru, odborné posouzení 

stavebního stavu křížku (vyhodnocení, zda je třeba provést opravu).  

Oprava mostků U Coblů, U zahradnictví, U Semeráků (zábradlí) – záměr opravy pokračuje. 

Nevyhovující odkanalizování části Lhoty, které brání opravě hlavní komunikace ul. Bratří 
Čapků –  studie posuzující možnosti realizace odkanalizování bude do roku 2020, dle vyjádření 

místostarosty, v roce 2021 bude zpracována projektová dokumentace. Povinností majitelů objektů 

v této části Lhoty bude zajištění vyhovující likvidace odpadních vod dle platné legislativy.  

S ohledem na skutečnost, že tato hlavní komunikace není v dobrém stavu, což se projevuje hlavně 

v zimním období, kde v nerovném povrchu silnice po tání sněhu zůstávají obvykle velké kaluže, 

které z vozovky neodtékají, a protože zde chybí části chodníků, tedy chodci musí na vozovku, 

doporučujeme pravidelné odklízení sněhu na hlavní komunikaci ul. Bratří Čapků po celé 

délce směr Rtyně v P.  již v této zimní sezóně. Mnohdy se provádí rozhrnutí sněhu na vozovce 

technikou pouze ke křižovatce u Špeldů, pak se upravuje povrch (solení) na cestách v kopcích (směr 

k vlakovému nádraží) a komunikace směr na Rtyni v P. se často neprohrnuje (nebo jen při sněhové 

kalamitě). Rozbředlý nevyhrnutý sníh po celé délce vozovky pak způsobuje zhoršenou průjezdnost 

pro dopravní obsluhu této části Lhoty a také zhoršený průchod chodců, kteří zde využívají jednu 

z možností vycházkových tras směrem na Rtyni v P.. OV doporučuje prověřit vyhlášku o zimní 

údržbě komunikací. 

 

Vybudování dalšího chodníku od základní školy k ul. 17. listopadu (křižovatka u sv. Jana), 

projektová dokumentace bude zpracována v roce 2020, dle schváleného rozpočtu, realizace stavby 

bude  v roce 2021. Proběhne i změna umístění sloupů veřejného osvětlení. OV žádá o informace 

v průběhu projektové přípravy a to v takové fázi, aby bylo možné případné připomínky OV 

zapracovat do projektu. 

Provoz na silnici ul. 17. listopadu (nedodržování rychlosti v jízdě) je monitorován, bude 

zpracován závěrečný výstup a v případě nutnosti  budou přijata vhodná opatření. 

Chodník  od 9. Křížů k Obalovně – realizace bude v roce 2020. 

Ul. Výslunní I. a II. – oprava poškozené komunikace zařazena do rozpočtového výhledu.  

Komunikace od Matysků a od Bubeníčků k rybníku Balaton – směr Lipky – bylo by velmi 

vhodné provést opravu povrchu komunikace od Bubeníčků. Osvětlení se bude řešit, dle slov 

místostarosty, až po zpracování územní studie, která je daná Územním plánem. 

OV byl informován o dílčích změnách územního plánu, které jsou jako soubor předloženy 

zpracovateli na územní plánování do Náchoda.  

Městu Červený Kostelec byla předložena žádost na finanční podporu Lhotského posvícení pro 

všechny spoluobčany Lhoty v částce 8 tis. Kč s detailním rozpočtem a harmonogramem akce. 

Děkujeme  Městu předem za vstřícnost a vhodnou propagaci akce. 

 

Zápisy ze zasedání OV jsou umístěny na vývěskách v ul. Bratří Čapků a u Berků.  

V elektronické podobě na stránkách Města Č.K. ve složce osadní výbory. 

 

Všem spoluobčanům přeje osadní výbor Lhota do roku 2020  hodně zdraví a životní pohody! 

 

Zapsala: Jana Křečková 
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Zápis ze zasedání osadního výboru Lhota ze dne 17. 9. 2019 

 

Účast 7 členů z 9 (78%) :  

předseda:  

Richard Bergmann  

přítomní členové: 

Tomáš Oždian 

Petra Špatenková 

Tomáš Matyska 

Jana Křečková 

Jakub Semerák 

Pavel Kulda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omluveni:  

Kamil Regner (mimo ČK) 

Hana Škodová (MD)

za Město Červený Kostelec: 

Místostarosta Jiří Regner 

 

Po zahájení předsedou osadního výboru (dále jen „OV“) bylo projednáno plnění 8 bodů 

z minulého zápisu ze dne 21. 5. 2019. 

 

1. Úprava okolí u nádraží ČD 

Městu Č.K. se daří postupně realizovat odkupování pozemků s výhledem, že v r. 2020 bude 

zpracována územní studie s vymezením zájmového území, včetně finančního zabezpečení 

v rozpočtu Města. Dál platí požadavek OV na zajištění dostatečných parkovacích míst u ČD. 

 

2. Místní komunikace - pěšinka „U Coblů“  

Realizace  úpravy pěšinky se oddaluje s ohledem na požadavek ČEZ umístit zde své  kabely,  

realizace ČEZ do dubna 2020. Dle sdělení místostarosty probíhají jednání s ČEZ o rychlejší 

realizaci této akce. I přes to, město provizorně zajistí do 31. 10. 2019 zpevnění pěšinky tak, 

aby v zimním období byla alespoň provizorně zajištěna bezpečnost chodců. 

 

3. Školní hřiště Lhota 

Pověřený správce hřiště p. Oždian dál bude konzultovat s Městem a kontrolovat realizaci 

nedodělků, především instalaci elektroměru (urgence 18. 9. 2019 u p. Karáska ČEZ), opravu 

„boudy“ (do konce roku výměna dveří, okna, doplnění podhledu a nátěr celého objektu), úpravu 

hřiště na zimní bruslení, instalaci houpačky tzv. „hnízda“ pro malé děti atd. Část nedodělků 

byla již odstraněna. Případné reklamace se uplatňují pouze na vlastní hřiště a dráhu 50m. 

Ostatní úpravy okolí hřiště se řeší ve spolupráci s OMH.  

 

4. Sakrální stavba, památník 

Po dohodě s Městem bude realizována oprava křížku u Sociálního podniku Pro-Charitu 

(výrobna bylinných sirupů), který je na exponovanějším místě a v horším stavu, než původně 

zamýšlená oprava křížku u mostku, u potoka Olešnice. Na památníku obětem 1. světové války 

nebyla shledána nutnost opravy. 
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5. Úprava prostoru u lípy (loučka u Semeráků), mostky 

Město i nadále bude zajišťovat pravidelnou údržbu zeleně této plochy, realizaci dalších úprav 

nebyla OV doporučena. Poškození mostků ve Lhotě, u městského zahradnictví (konstrukce, 

zábradlí) nebylo dosud Městem řešeno. 

  

6. Hlavní komunikace ul. Bratří Čapků,  komunikace ul. Zemědělská, kanalizace 

Město s kompetentními osobami projednalo možnost odkanalizování všech objektů v ul. Bratří 

Čapků, včetně rodinných domů nad potokem Olešnice. Posuzuje se záměr vybudování dalších 

větví veřejné kanalizace po levé straně toku potoka Olešnice, kam by se majitelé objektů měli 

možnost napojit. Evidence rodinných domů, které nejsou vhodným způsobem 

odkanalizovány, dle platné legislativy, je známa a OV, včetně Města Č.K., apelují na 

majitele těchto objektů, aby se sami iniciativně angažovali v této problematice, vědomi si 

toho, že blokují tím i další úpravu komunikace ul. Bratří Čapků, která se proto tímto i 

nadále odsouvána. Majitelé se vystavují i případným pozdějším represím. 

OV navrhuje RM, aby do rozpočtu města pro rok 2020 zapracovala finanční částku na 

projektovou dokumentaci na kanalizační síť levé části po proudu potoka Olešnice . 

OV děkuje Městu za nový chodník u základní školy, včetně nového veřejného osvětlení 

v tomto místě. Doporučujeme ještě zajistit veřejné osvětlení přímo u vchodu do základní školy 

(např. využít stávající osvětlení nad dveřmi školy, které se nyní v praxi nevyužívá).  

 

V ulici Zemědělská proběhlo na místě jednání občanů se zástupci Města ohledně 

odkanalizování. I nadále je zde část povrchu komunikace hrubě poškozena, je nekvalitní, 

bahnitá s ohledem na navazující svah půdy, ze kterého stéká při dešti voda.  
 

7. Ul. 17. listopadu – nedodržování rychlosti jízdy 

Starosta jednal s příslušnými orgány (Policie ČR) o zajištění kontrol rychlosti jízdy na této 

komunikaci. OV nebyl informován o četnosti kontrol ani o případných návrzích dalšího 

řešení k zajištění bezpečnosti na této komunikaci. Dle slov místostarosty se zajišťuje 

monitoring, který se bude dále vyhodnocovat. 

 

8. Různé  

Starosta jednal o připomínkách OV k průmyslové zóně. OV nebyl informován o výsledcích 

jednání. 

Komunikace od Matysků a od Bubeníčků k rybníku Balaton – směr Lipky – oprava povrchu, 

osvětlení. S realizací se počítá až v roce 2020.  

Dílčí změny územního plánu byly zapracovány.  

 

 

 

 

Zápisy ze zasedání OV jsou umístěny na vývěskách v ul. Bratří Čapků a u Berků.  

 

V elektronické podobě od 5. 9. 2019 i na stránkách Města Č.K. ve složce osadní výbory. 
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Nové podněty OV 

 

Lhotské posvícení 

Iniciativa občanů je rozšířit povědomí o pravidelném lhotském posvícení, které se koná vždy 

třetí neděli v září a jejím účelem, mimo jiné, je i obnovit tradice z minulosti, sdružovat 

spoluobčany, pobavit se. Po několik let se toto již částečně daří, v kapličce je sloužena mše sv., 

pak hraje živá muzika, lidé se mohou občerstvit, pobavit se. Plánem je zapojit všechny občany 

Lhoty, uspořádat na pozemku u Špeldů, tak jako dříve, shromáždění občanů, event. průvod 

Lhotou. OV navrhuje Městu podpořit akci jednak svoji účastí zástupců Města, finanční 

podporou (ta bude s Městem  samostatně projednána – případně podána žádost o dotaci), včetně 

zapůjčení a instalaci laviček k posezení občanů na zmíněném prostranství. 

Za spolupráci Městu předem OV děkuje. 

 

OV doporučuje zvážit možnost odkoupení pozemku (včetně rozpadlé nemovitosti) vedle 

památníku obětem 1. světové války (pozemek Bubeníčkovi), kde by se event. tato veřejná 

shromáždění mohla konat, a celý prostor by se důstojným způsobem zvelebil. 

 

Provoz v Zemědělské ulici 

OV doporučuje monitoring cyklistů v ul. Zemědělská, kteří jezdí z průmyslové zóny, jejich 

počet se zvyšuje. Mnozí jezdí neopatrně, bez ohledu na možnou přítomnost dětí a ohrožení tak 

jejich bezpečnosti. Bylo by vhodné, aby dopravní komise tento podnět projednala a navrhla 

řešení.  

 

Rozšíření sítě chodníků 

OV doporučuje protažení chodníku od 9. Křížů do Rtyně v Podkrkonoší pro pěší, event. úvahu 

o zřízení parkoviště u 9. Křížů pro turisty (směr Vízumburk). Dle sdělení místostarosty je záměr 

s protažením chodníku řešen ve spolupráci se zastupiteli Rtyně v Podkrkonoší. V případě 

parkoviště u 9. křížů byl OV informován o aktivitách, které byly iniciovány v minulých letech, 

bohužel bez větších úspěchů. 

 

Údržba zeleně 

OV požaduje častější úpravu veřejné zeleně u školní družiny ul. Bratří Čapků a v ulici 

Zemědělská. Tráva je zde vysoká, částečně zaschlá. Doporučujeme instalaci odpadkového koše 

na psí exkrementy naproti školní družině. 

 

Bezpečný přechod křižovatky u žel. přejezdu na 1/14 

OV doporučuje řešit přechod pro chodce na křižovatce ul. 17. listopadu u žel. přejezdu ČD, kde 

jsou odpadní kontejnery. Tento přechod by bylo vhodné řešit v rámci studie přednádražního 

prostoru. V tomto prostoru chodci přicházející přes přejezd a následně přes křižovatku (včetně 

dětí ze ZŠ) a není zde vyznačena bezpečná trasa, která by dovedla chodce na navazující 

chodník. 

 

Setkání předsedů OV 

Předseda OV informoval o společně schůzce  28. 8. 2019 všech předsedů OV, kde si předsedové 

vyměnili své zkušenosti. Místostarosta doporučil předsedovi, aby o příští schůzce byl včas 

informován,  rád by se těchto schůzek zúčastňoval. 
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Návrh aktivit do rozpočtu města pro rok 2020 

 

Předseda OV po diskusi s ostatními členy OV doporučil vedení města zařadit do rozpočtu města 

pro rok 2020 tyto akce: 

 

Projekty:  
             odkanalizování levé části po proudu potoka Olešnice - studie a následné projektové 

stupně dokumentace. 

 

Realizace:  
a) pokračovat na rekonstrukci chodníku ZŠ Lhota – křižovatka U Jána s případným 

vymístěním VO na protější stranu do „zeleného“ pásu. 

 

b) Oprava místní komunikací Výsluní I. a II. 

 

c) Oprava místní komunikace na p.č. 863/3 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem             

(levá odbočka z MK od viaduktu k 9. Křížům). 

 

     d)  Oprava kříže u fa. Pro-Charitu na p.č. 828/2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. 

 

 

 

Zapsala: Jana Křečková 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/16 

ze dne 27.2.2020 

Informace z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 13. 11. 

2019 a ze dne 18.9.2019 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 13. 11. 2019 a ze dne 18.9.2019. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Zápis ze schůze osadního výboru v Horním Kostelci  13. listopadu  2019 

Přítomni :   Jiří Regner – místostarosta, Jana Illnerová, Pavel Holzapfel,    
                    Vladimír Kábrt, Ladislav Kollert, Martin Nývlt, Alice Baricová 

Hosté: Stanislav Nymš 

Omluveni : Jaroslav Vencl, Tomáš Rýdl, Vojtěch Špulák 

 

Program : 

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze 

Poslední schůze proběhla 18.9.2019 – kontrola plnění úkolů 

Radar u hlavní komunikace (opakované překračování povolené rychlosti) 
posunut na vhodnější místo – splněno 
 
Odvodnění pozemku p. Josefa Novotného (od října loňského roku má povolení navést povrchovou 
vodu do potoka), při dešti bahno na odstavné ploše u odbočky ke škole i na místní komunikaci …..  
 v jednání……musí  se připojit samostatně 
 

Jiráskova ul – výběrové řízení do konce října…….pak výběr  
výběrové řízení 18.11. 

Cesta – kopec ke škole není z ½ majetkem města –  v řešení  
 
Parkování u Maláta v cestě – brání bezpečnému odbočení…..auta stále stojí ve výhledu při 
výjezdu od školy k městu! 13.11. 
 
Žádost o provedení opravy městské komunikace v Horním Kostelci ul. Podlesná na 
pozemku p.č. 1103/4  u vjezdu k Machovým ( úsek mezi Kubečkovými a opraveným úsekem 
u č.p.282 (Wichovi) předáno na město……??? 
Řešení se připravuje  (info 13.11.) 
Žádost už v roce 2018 přímo na město – částečná oprava – nejproblémovější úsek 
komunikace zůstává bez opravy 
 
 
Požadavek na opravu městské komunikace v Horním Kostelci k č.p.182 – ZŚ- 
tankodrom  
Zůstává beze změny   
 
Požadavek na posekání vzrostlé trávy kolem komunikace ke škole (pravá strana – od 
odbočky ke škole) zatím neposekánoa ořezání keřů ve směru od školy k restauraci U 
Hobla (pravé strana – větve zasahují do cesty)????    

 
Upozornění na uschlý javor v Horním Kostelci za sekyrkárnou (foto)  
Strom má odstranit majitel SÚS  
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Upozornění na potřebu prořezání lípy u č.p.43 (Illnerová) – zkrátit spodní větve a vyřezat 

suché větve  ?? 
Smrad – kanály Souběžná až k Noskům  zadělané do půlky pole…na Rovném (od té doby 

co zadělali kanály V Zahradách)….posouvání problému 
Stále trvá 13.11. 
 
Nové  13.11.: 
 

Požadavek na vyhřívané zrcadlo u Hobla   …….je potřeba připojit na elektřinu…… 
 

Koš před školou (opakovaně od léta)  - připomenout panu Tomkovi ( ten co jezdí vysýpat) 
 
Pan Majer:(dotaz)   - Kopeček od školy – zda je odkoupen –( kvůli zimnímu vyhazování) 
Odpověď: Stavba = chodník = majetek města – přístup ke škole – vyhrnování zajistí pan Majer 

 
INFO  - Oprava  hřiště za školou na náklady města – pohledávku bude město na firmě vymáhat! 

- po opravě projednání využití hřiště veřejností  - schůzka s panem Majerem 
 

Hřiště pod pneuservisem – připravit vlastnicky – komunikace s majiteli  

Pan Nymš navrhl  nové  parkování na pozemku města p.č.129/1 k.ú. Horní Kostelec – návrh 

na zatrubení potoka – parkoviště????pro veřejnost , školu (rodiče) 

 

 

Pan Nymš (info) Hasičská zbrojnice taky není připojena do kanalizace  

Parkování! Souběžná, Borek  ……….potřeba kontroly městskou policií 
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p. Nývlt (připomínka) nesouhlasí s retardérem před svým domem…….Končiny 

Končiny – silnice – používání komunikace vozidly s nepovolenou hmotností 

 

                                                                                                 Zapsala : Jana ILLNEROVÁ 

 

Horní Kostelec, 13.listopadu 2019 Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Zápis ze schůze osadního výboru v Horním Kostelci   18.září  2019 

Přítomni :  Jana Illnerová, Jiří Regner – místostarosta, Pavel Holzapfel, Tomáš Rýdl,    
                   Jaroslav Vencl, Vladimír Kábrt, Ladislav Kollert, Martin Nývlt, Vojtěch Špulák 

Omluvení : Alice Baricová 

 

Program : 

Kontrola úkolů z minulého volebního období 

Požadavek na svaření zábradlí u školy (posekána tráva pod zábradlím) splněno 

Poslední schůze proběhla 28.5.2019 – ze zápisu zůstalo nesplněno 

Oprava objížďkových tras před zahájením plánované stavby silnice v Horním Kostelci 
(Souběžná, na Strži, Končiny)  
Končiny – zatím záplaty……oprava později   nově 
Úprava rychlosti na Končinách….retardér   nově 
 
Majetkové poměry hřiště v Horním Kostelci 
Hřiště….složité majetkově   prostory shlédnuty městským architektem 
Návrh ankety přes mobilní rozhlas(na stránkách města)   nebo aplikace do mobilu milujeme Česko…..co by tam lidé 
chtěli za herní prvky 
Návrh - Zachovat přední hřiště, vzadu hala…. 
 
Nevhodné parkování na komunikacích Na Strži, Souběžná  
Kontrola MP!!!! 
Vyjádření MP k problematice 
 
Radar u hlavní komunikace (opakované překračování povolené rychlosti) 
už je…. ale nevhodně…… posunout níže k městu 
 
Potřeba odvodnění pozemku p. Josefa Novotného (od října loňského roku má povolení navést povrchovou vodu do 
potoka), při dešti bahno na odstavné ploše u odbočky ke škole i na místní komunikaci  
Upozornit majitele pozemku 
 
Jiráskova ul – výběrové řízení do konce října…….pak výběr firmy 
 

Nové body k projednání 
Cesta – kopec ke škole není majetkem města – řeší se odkoupení 
 
Hřiště – za školou 
Minimální využití pro veřejnost 
Požadováno vyšší využití 
 
Parkování u Maláta v cestě – brání bezpečnému výjezdu na hlavní komunikaci 
 
Požadavek na opravu komunikace k č.p. 263(Šimkovi) 
Komunikace ve velmi špatném stavu      zatím odloženo 
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Žádost o provedení opravy městské komunikace v Horním Kostelci ul. Podlesná na pozemku p.č. 1103/4  
u vjezdu k Machovým ( úsek mezi Kubečkovými a opraveným úsekem u č.p.282 (Wichovi) předáno na 
město – město se vyjádří k písemné žádosti 
Žádost už v roce 2018 přímo na město – částečná oprava – nejproblémovější úsek komunikace zůstává 
bez opravy 
 
 
Požadavek na opravu městské komunikace v Horním Kostelci k č.p.182 – ZŚ (viz foto) 
Komunikace vedoucí ke škole – hluboké díry 
 
Požadavek na posekání vzrostlé trávy kolem komunikace ke škole (pravá strana – od odbočky ke 
škole) a ořezání keřů ve směru od školy k restauraci U Hobla (pravé strana – větve zasahují do 
cesty) 

 
Upozornění na uschlý javor v Horním Kostelci za sekyrkárnou (foto)  
Strom má odstranit majitel – v řešení 
 
Upozornění na potřebu prořezání lípy u č.p.43– zkrátit spodní větve a vyřezat suché větve) 
 
Řehákova ul. – kontejnery – častější svoz? Už je 3x 
Vyvážení kontejnerů – posunout místo – ruší 
Přemístění kontejnerů na sklo? 
 
Požadavek na více odpadkových košů v Horním Kostelci + sáčky na psí exkrementy 

 
Smrad – kanály Souběžná až k trafové stanici  zadělané do půlky pole…na Rovném (od té doby co 

zadělali kanály V Zahradách)….posouvání problému 
 
Proč se zavřela školka ve městě (za úřadem) – dlouhodobě nejsou peníze na posílení asistentů u 

dvouletých …..muselo by je platit město 
Zažádáno o zřízení dětské skupiny – možnost finanční podpory od ministerstva práce sociálních věcí – pro 
12dětí 

 
 
 
 
                                                                                                   Jana Illnerová 

               zapsala                                                                              předsedkyně OV HK 

 

 

 

 

V Horním Kostelci 18.9. 2019 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/17 

ze dne 27.2.2020 

Informace z osadního výboru Bohdašín ze dne 23.10.2019 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace z jednání osadního výboru Bohdašín ze dne 23.10.2019. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Zápis z jednání osadního výboru Bohdašín 23.10.2019 

Přítomni za OV Bohdašín:    Linhart Tomáš, Němcová Edita, Kubečková Martina, Sedláčková Lenka, 
Brož Ladislav, Hornych Karel, Staněk Pavel, Prouzová Markéta, Pinkava 
Zdeněk. 

Za město Červený Kostelec:  p. Regner - omluven 

Osadní výbor Bohdašín projednal na svém jednání stav komunikací, konstatoval, že je potřeba 
dořešit úpravu povrchu hřiště za hasičskou zbrojnicí. Dále byla vedena diskuse o potřebách oprav a úprav 
společných zařízení v lokalitě Bohdašín a na základě této diskuse vznikl seznam doporučení a priorit akcí.  

1.  HŘIŠTĚ U ZBROJNICE : 

1. Výměna povrchu hřiště, odvodnění povrchu hřiště, výstavba opěrné 
stěny pod plotem hřiště. Projekt je dokončen čeká se na vyjádření 
pana Středy, majitele sousedního pozemku. Termín dokončení celé 
akce ovšem záleží na souhlasném stanovisku okolních majitelů 
pozemků. 

2. Zaspárovat desky pod plotem u komunikace. 

3. Vyrovnat a zpevnit povrch mezi opěrnou zdí a hasičárnou. 

4. V tomto prostoru zhotovit přístavbu z ½ prosklenou směrem ke 
komunikaci, zde vystavit poháry a historickou hasičskou techniku a 
zadní část „plnou“ využít jako sklad hasičských překážek a materiálu. 
Vstupní dveře z hasičárny, místo malého okna na boční stěně. 

5. Byl vznesen návrh umístit podzemní nádrž v prostoru u lanové věže, 
povrchovou vodu odvést do nádrže a tuto vodu následně využívat na 
údržbu hřiště a hasičské techniky (v hasičárně není voda). 

2. KOMUNIKACE: 
1. Oprava komunikace od Pinkavů ke kapli. Doplnit krajnici obrusem, 
při vyhýbání vozidel hrozí poškození vozidla (pneu…) a zlomení nového 
povrchu vozovky. 
 
2. Oprava komunikace k Sedláčkovým. Vyrovnání povrchu teplou 
balenou a poté penetrace povrchu komunikace nástřikem.  
 
3. Oprava komunikace ke Štěpánským od zahrádkářské osady. 
Vyrovnání povrchu teplou balenou a poté penetrace povrchu 
komunikace nástřikem.  
 
4. Oprava komunikace od Pinkavů ke Kraslom. Vyrovnání povrchu 
teplou balenou a poté penetrace povrchu komunikace nástřikem.  
 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



5. Oprava komunikace od Štěpánských k Vaňátkom. Vyrovnání povrchu 
teplou balenou a poté penetrace povrchu komunikace nástřikem.  
 
6. Zhotovit zábradlí podél komunikace od Prouzů  k Němcovým – 
neschůdné v zimním období. 
 
7. Oprava komunikace od Šrůtkových ke Kubečkom. Vyrovnání 
povrchu teplou balenou a poté penetrace povrchu komunikace 
nástřikem. 
 
8. Od hasičárny ke stodole p. Středy  v pravé krajnici propad potrubí 
nutné řešit urychleně!!! 

 
9. U Pinkavů po pravé straně směrem od Bohdašína upravit kanál. 
Voda neodtéká a drží se zde – byl obeznámen p. Košut. 

 

3.  KLUBOVNA: 

1.  Dořešit připojení wifi – hasiči, knihovna 

 

4.  HASIČSKÁ ZBROJNICE: 

1.  Oprava odfouklé omítky a prasklin po provedení sanace vlhkého 
zdiva.  

2. Výroba schodiště na půdu hasičárny. 

3. Výměna 2ks trámů ve velké hasičárně. 

4. Zateplení a zakrytí prostoru nad „malou hasičárnou“ 

5. Provést úpravu tůjí v prostoru památníku 2. světové války 

 

5.  ÚPRAVA KOMUNIKACE PŘES SKLÁDKU: 

1.  Zpevnění povrchu zámkovou dlažbou v šířce 1,2m, případně použití 
obrusu z provádění oprav okolních komunikací, pěšinu ve spodní části 
odbočit tak, aby nezasahovala do nájezdu na skládku, ale dalo se na ní 
přijít z komunikace. 

2.  Jak pokračuje rekultivace skládky?  

 

6. ÚPRAVA NÁVSE:  1. Kaple – dospárovat podezdívku. 

2. Zahradnická úprava okolí památníku I. světové války (zadní části) 
 
3. OV doporučuje osadit strom podle návrhu projektanta Ing. arch. 
Marka Wajsara předloženého ze dne 24.3.2017, na zasedání OV ze dne 
29.06.2016 byl schválen listnatý strom Javor Klen.  
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7.  ÚPRAVA STOŽÁRŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:  

1. Nátěr hnědou barvou spodních krytů lamp veřejného osvětlení v 
celé obci do dubna 2019.  

2. Kontrola spodních krytů lamp veřejného osvětlení v celé obci (jsou 
nedostatečně uzavřené hlavně u vjezdu do „prasenčáku“.  

8.  ÚDRŽBA POZEMKŮ: 

1.  Vyzvat vlastníky pozemků sadu nad pomníkem k vyřezání padlých a 
uschlých stromů a údržbě zeleně.  

2. Město Č.K. odkoupit pozemky u komunikace a skládky od rodiny 
Cohornovi z důvodu úpravy vzrostlých stromů, ze kterých padají suché 
větve. Nutné, hrozí poškození osob i vozidel. 

3. Za budovou bývalé odchovny prasat je odkrytá jímka. Vyzvat 
majitele pozemku k provedení nápravy. 

4. Přidat pevnou lavičku do prostoru „U trojice“ křižovatka cest nad p. 
Zárubovou směrem k Panské cestě. 

9.  ÚDRŽBA HYDRANTŮ: 

1.  Provést nátěry v celé obci a provést kontrolu funkce. 

2. Oprava plotu u vodojemu. 

 
Zapsal dne 26.10.2019 

               Linhart Tomáš 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/18 

ze dne 27.2.2020 

Bezpečnostní situace města v roce 2019 OO PČR Červený Kostelec 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu OO Policie ČR Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města Červený Kostelec za rok 

2019. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Č.J. PVC-

11111/ČJ-

2008-KR      HRADEC KRÁLOVÉ 2.PROSINCE 200 

 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO  KRAJE 

 

 

  Územní odbor Náchod, Obvodní oddělení Červený Kostelec 
 

 

 

 

17. Listopadu 542 

549 41, Červený Kostelec 

 

Tel.: +420 974 534 711 

Email: na.ckostelec@pcr.cz 

         Červený Kostelec 4. 2. 2020 

         Počet listů: 4 

         Přílohy:  

 

 

 

Zpráva o stavu veřejného pořádku v územní působnosti 
Obvodního oddělení Červený Kostelec v roce 2019 

 
 

 Na Obvodním oddělení policie Červený Kostelec (dále jen OOP) je v současné době 

zařazeno celkem 12 policistů, včetně vedoucího oddělení – npor. Bc. Štefan Komár a zástupce 

vedoucího oddělení nprap. Libor Jirásek. 

 V průběhu roku 2019 neodešel z oddělení žádný policista a ani žádný nový nenastoupil. OOP 

je personálně na 100 % plánovaného tabulkového stavu. Do budoucna se plánuje navýšit personální 

stav OOP Červený Kostelec na 15 policistů. V současné době jsou na základní odborné přípravě a 

na praxích tři policisté z Červeného Kostelce a to ntržm. Jan Šimek, ntržm. Petra Fléglová a stržm 

David Hofmann. 

 V dokumentační skupině (zpracovatelé) je zařazeno pět policistů a to prap. Helena 

Suchánková, prap. Mgr. Martin Gross, prap. Richard Štěpánek, prap. David Beneš a prap. Jakub 

Stach.  

Územní část služebního obvodu OOP Červený Kostelec je rozdělena na dvě části a to 

konkrétně: 

 
A - část středu Č. Kostelec + Horní Kostelec, Bohdašín, Lhota, Devět Křížů, sídliště Kaštánek, 
Koubovka = odpovědnost policistů za okrsek: 
 
pprap. Markéta Pekárková, pprap. Ondřej Vít, nstržm. Martin Žďárek 
 
B -  část středu Č. Kostelec + Lhota za Č. Kostelcem, Stolín, Mstětín, Červená Hora, Slatina nad 
Úpou, Končiny, Boušín, Olešnice, Špinka a Zábrodí = odpovědnost policistů za okrsek: 
 
pprap. Michal Černohlávek, pprap. Martin Saska 
 
 

V průběhu roku 2019 nedošlo v teritoriu OOP Červený Kostelec k žádnému vážnějšímu 

narušení veřejného pořádku, které by vyžadovalo mimořádného nasazení většího počtu policejních 

sil. Všechny pořádané akce byly zajišťovány v rámci vlastních sil a prostředků, a to zejména ve 

spolupráci s městskou policií. V některých případech byly zajišťovány s ostatními složkami policie 

v rámci Územního odboru PČR Náchod. Jednalo se především o zajištění veřejného pořádku a 

dohledu na BESIP při srazu "Motorkářů" v kempu Brodský, při „Mezinárodním folklórním 

festivalu“ v Červeném Kostelci a další, z hlediska bezpečnostního charakteru, menší akce.  
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17. Listopadu 542 

549 41, Červený Kostelec 

 

Tel.: +420 974 534 711 

Email: na.ckostelec@pcr.cz 

 

      Na úseku veřejného pořádku lze konstatovat, že se situace žádným podstatným způsobem 

oproti předchozímu hodnocenému období nezměnila, což se týká i období letní rekreační sezóny. 

Obchůzková a hlídková činnost policistů je zaměřována do míst páchání přestupků a to jak na úseku 

dopravy, tak i veřejného pořádku. Ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Územního odboru 

vnější služby PČR Náchod byly během roku prováděny kontroly dodržování nejvyšší povolené 

rychlosti v Červeném Kostelci a přilehlých obcích, zejména v katastru Červeného Kostelce, Lhoty, 

Horních Rybníků a Horní Radechové. Tyto kontroly budou namátkově prováděny i nadále. Po 

rekreační sezóně byla provedena kontrola chatových oblastí zaměřená na zajištění chat, chatek a 

dalších prostor. Na zjištěné nedostatky byli majitelé ihned upozorněni. 
  

 

                Evidované dopravní nehody ve služebním obvodu OOP Červený Kostelec 

 
   

  2017 2018 2019 

   Dopravních nehod celkem 73 75 48 

Následky - lehká zranění 24 25 12 

 - těžká zranění 5 2 4 

 - zemřelo osob 1 0 0 

Škoda na majetku 4.967.000 5.242.200 1.809.600 

 

     

Z výše uvedené tabulky je patrné, že počet dopravních nehod ve služebním obvodu OOP 

Červený Kostelec v roce 2019 výrazně klesl. OOP Červený Kostelec se bude i nadále zabývat 

BESIPem a to ve spolupráci s DI Náchod a MP Červený Kostelec. 

 

 

Úsek přestupků za rok 2018 
 

 
V oblasti přestupků bylo evidováno a řešeno za rok 2019 celkem 294 přestupků, mimo 

oznámení řešená domluvou a ve fonogramech. Z tohoto počtu převládaly přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, proti majetku, občanskému soužití a veřejnému 
pořádku. 

Počet zaevidovaných a vyřešených přestupků za uplynulé tři roky je uveden níže. 
 

  
Srovnání :    rok 2017 – 303 přestupků 

rok 2018 – 282 přestupků 
rok 2019 – 294 přestupků 
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Úsek trestných činů za rok 2019 

 

 V teritoriu OOP Červený Kostelec bylo v roce 2019 spácháno celkem 73 trestných činů. 

Největší podíl měla jako i v minulosti obecná a majetková kriminalita, a to krádeže prosté a krádeže 

vloupáním. 

 Ze 73 zaevidovaných trestných činů se policistům OOP Červený Kostelec podařilo objasnit 

celkem 51 činů, což je 69,86 % úspěšnost a na začátku roku 2020 dojde k objasnění ještě několika 

případů z roku 2019, ve kterých ještě stále probíhají úkony trestního řízení. 

  

 
Srovnání:    rok 2019 – 73   TČ    (objasněno 51 TČ) 

rok 2018 – 71   TČ   (objasněno 56 TČ) 
rok 2017 – 81   TČ   (objasněno 55 TČ) 
rok 2016 – 77   TČ   (objasněno 45 TČ) 
rok 2015 – 75   TČ   (objasněno 49 TČ) 

 

 

Spolupráce s Městskou policií Červený Kostelec 

 

 Spolupráce s Městským úřadem a Městskou policií Červený Kostelec byla jako v minulém 

období na velmi dobré úrovni. Společně se strážníky MP byly standardně zajišťovány bezpečnostní 

akce jak na úseku dopravy a veřejného pořádku, tak i akce společenské, kulturní a sportovní. 

Společně byly a jsou zajišťovány přechody pro chodce v době, kdy se děti přemísťují do škol. 

Strážníci zajišťují přechody na náměstí a policisté ve Lhotě za Červeným Kostelcem na 

frekventované silnici I. třídy č. 14. Tento přechod je však v ranních hodinách využíván jen velice 

sporadicky. Bohužel se může i stát, že z důvodu řešení jiných oznámení, nebo plnění jiných 

služebních povinností, nebude přechod na křižovatce ve Lhotě zajištěn žádným policistou. Jedná se 

však o ojedinělé případy. 

      V oblasti trestního řízení strážníci městské policie předali několik poznatků k páchání trestné 

činnosti. Po vzájemné dohodě dohlížejí strážníci na dodržování městských vyhlášek (problematika 

čistoty města a životního prostředí, volně pobíhajících psů, černých skládek, apod.), čímž poskytují 

více času a prostoru pro činnost policie zejména na úseku trestního řízení a plnění dalších povinností 

vyplývajících ze zákona o PČR. 

 Spolupráce s Městskou policií Červený Kostelec, jako je například pátrání po pohřešovaných 

či hledaných osobách a pátrání po pachatelích, kdy je využíván i kamerový systém, který již 

několikrát pomohl k dopadení pachatele či hledané osoby, je na profesionální úrovni. 

 

  

Redislokace OOP 

 

 Od 20. 11. 2018 byla služebna OOP Červený Kostelec redislokována z adresy Červený 

Kostelec, 17. listopadu čp. 542 na adresu Červený Kostelec, Komenského čp. 26 a to z důvodu 

kompletní rekonstrukce budovy. Při této rekonstrukci došlo jak k výměně oken a dveří, zateplení 

pláště budovy, tak i k rekonstrukci střechy, vybudování nového topení, elektrických rozvodů a 

odpadů. Došlo také ke změně uspořádání vnitřních prostor a využití horních pater budovy pro 

potřeby policie, které v minulosti sloužily jako bytové jednotky. Tato rekonstrukce je částečně 

financována z dotací a částečně z finančních zdrojů policejního prezidia a ministerstva vnitra. Od 

poloviny prosince 2019 již tyto nově zrekonstruované prostory využíváme. 
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17. Listopadu 542 

549 41, Červený Kostelec 

 

Tel.: +420 974 534 711 

Email: na.ckostelec@pcr.cz 

 

 V průběhu roku 2020 by mělo dojít k vybudování nového oplocení kolem budovy OOP 

včetně elektrické brány. 

 Radě města i panu starostovi patří velké díky za to, že poskytli policii náhradní prostory pro 

dočasné působení a tím zajistili, že v tomto městě zůstala služebna policie i po dobu rekonstrukce 

její budovy. 

 

 

Městský kamerový systém 

 

 Na území města Červený Kostelec je vybudován bezpečnostní kamerový systém, který je 

sveden pouze na městskou policii, která jej jako jediná může sledovat a vytěžovat. Tento kamerový 

systém je Policií ČR velice často využíván. V hodně případech již pomohl k odhalení a usvědčení 

pachatelů. Dále slouží i jako velmi dobrý preventivní prostředek.  

 Tímto si dovoluji panu starostovi, radě města i městskému zastupitelstvu poděkovat za 

přislíbení instalace tohoto kamerového systému i na našem nově zrekonstruovaném oddělení. Tímto 

dojde ještě k většímu využití kamerového systému a tím i ke zvýšení bezpečnosti ve městě a ke 

zvýšení odhalování nejen přestupků, ale i trestných činů. S tímto projektem budou spojeny nějaké 

finanční náklady, ale dle mého názoru není částka na realizaci stažení bezpečnostních kamer na 

OOP Červený Kostelec - vzhledem k jejímu dalšímu využití, rozvoji a zvýšení bezpečnosti – příliš 

vysoká.  

 Dále navrhuji jak radě, tak i městskému zastupitelstvu, uvažovat o rozšíření tohoto systému 

do dalších částí Červeného Kostelce. V současnosti není vůbec pokrytá Lhota, kde je vlakové 

nádraží a hlavně průmyslová zóna, kde dochází asi k největšímu každodennímu pohybu osob a 

dopravních prostředků v rámci Červeného Kostelce. 

 

 

 

Na závěr bych rád jménem všech policistů z OOP Červený Kostelec chtěl poděkovat všem 

pracovníkům Městského úřadu v Červeném Kostelci za dobrou spolupráci. Věřím, že nastavená 

úroveň spolupráce bude i v roce 2020 na dobré úrovni pokračovat. 

 

 

 

 

 

 

    npor. Bc. Štefan KOMÁR, v.r. 
                                                                                                vedoucí oddělení  
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/19 

ze dne 27.2.2020 

Zpráva o činnosti městské policie 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu Městské policie Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města za rok 2019. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2019 
 

        

 

     Činnost Městské policie Červený Kostelec v roce 2019 stejně jako v předešlých letech 

spočívala především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Těmito 

záležitostmi jsou přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížení na dodržování 

pravidel občanského soužití, přispívání v rozsahu stanoveném příslušnými zákony k 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, odhalování přestupků a také upozorňování 

fyzických a právnických osob na porušování obecně závazných právních předpisů. 

         

        

     Výkon služby byl po celý rok zajišťován nepřetržitě. Schválený personální stav byl v roce 

2019 13 strážníků.  

     Došlo k několika personálním změnám. Ke konci března po 20 ti letech služby odešel do 

starobního důchodu kolega Jaroslav Marek. Po opakovaném výběrovém řízení byl k 1. 9. přijat 

Jan Paulovič, který v následujícím měsíci úspěšně vykonal zkoušku odborné způsobilosti před 

komisí MV ČR. Další změnou byl odchod kolegy Martina Piláta ke konci září. Tento využil 

možnosti zřízení MP Úpice, u které je nyní zaměstnán. Za něho byl k 1. 10. přijat Jan Korobko, 

který taktéž úspěšně ke konci listopadu vykonal zkoušku odborné způsobilosti před komisí MV 

ČR. Vzhledem k těmto personálním výměnám, byla služba v měsících duben až listopad 

vykonávána v početním stavu 12 strážníků. 

 

       

     V roce 2019 eviduje Městská policie Červený Kostelec 1374 událostí, kterými se musela 

zabývat nebo je řešit. V tomto počtu jsou obsažena oznámení a žádosti občanů a organizací, 

přestupky, trestné činy, signály PCO a tísňových tlačítek či zjištění kamerovým systémem. 

Tento stav vypovídá o skutečnosti, že městská policie je v povědomí místní veřejnosti plně 

zakotvena a občané se na strážníky městské policie stále obrací při řešení nejrůznějších 

záležitostí a problémů.   

       

      

      Městskou policií byly v roce 2019 zjištěny 4 případy, které měli znaky spáchání trestného 

činu. Tyto byly následně předány Policii ČR k dalšímu šetření.   

             

 

       Přestupků bylo řešeno 266. Blokovým příkazem na místě bylo řešeno 195 přestupků, 

domluvou bylo řešeno 58 přestupků a 13 bylo oznámeno správním orgánům k dalšímu 

projednání.  

         

        

       

        V roce 2019 nadále Městská policie prováděla v souladu s veřejnoprávní smlouvou 

hlídkovou činnost taktéž na území obce Zábrodí, kde zajišťovala veřejný pořádek především 

na základě požadavků starosty obce a v průběhu roku prováděla dohled v rekreačních 

oblastech. 
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       Městská policie dále zajišťovala sportovní a kulturní akce pořádané na území města 

Červený Kostelec, kdy se jednalo především o folklórní slavnosti, novoroční běh, setkání 

motorkářů, závody psích spřežení, masopustní průvody aj. 

       

       

        V rámci BESIP městská policie zajišťovala pravidelně ranní přecházení školní mládeže na 

přechodech pro chodce na náměstí TGM. Mimo to byly využívány čtyři proškolené osoby, které 

na základě dohody s městem zajišťovaly bezpečný přechod především školní mládeže na 

přechodech v Horním Kostelci u školy, na přechodu v ul. Náchodská a Jiráskova a u pošty. 

Městská policie se také účastnila usměrňování dopravy při různých akcích, u dopravních nehod 

a nadále kontrolovala a řešila řidiče za vjezdy do míst kam je to zakázáno, nesprávným stáním 

či zastavením vozidla na komunikacích v rozporu s pravidly silničního provozu či za jiné 

dopravní přestupky.  

      Městská policie se také každoročně účastní soutěží žáků ZŠ na dětském dopravním hřišti v 

Náchodě, kde strážníci působí v roli rozhodčích.  

 

 

 

Kamerový systém 
 

        Kamerový systém se jako nástroj prevence předcházení negativních jevů osvědčil. Jeho 

funkčnost je zajišťována v automatickém režimu. V době provozu PCO může být kamerový 

systém obsluhován stálou službou MP, která na základě jednotlivých zjištění vysílá hlídku 

k provedení opatření, zákroku, prověření apod. Záznamů z kamerového systému taktéž hojně 

využívá Policie ČR při prošetřování trestné a přestupkové činnosti. 

 

    

Tísňová tlačítka 
  

        V roce 2019 nadále pokračoval ve spolupráci s Oblastní charitou Červený Kostelec projekt 

„tísňových tlačítek“, které slouží k okamžitému vyrozumění městské policie a pečovatelské 

služby o krizové situaci občana. Díky tomuto projektu si mohou pomocí tísňového tlačítka 

vyžádat pomoc všichni obyvatelé (senioři) v pečovatelských domech U Jakuba a v Nerudově 

ulici a také senioři ve svých domovech na katastru města, kteří je vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nejvíce potřebují. Městská policie tuto službu zajišťuje v době provozu 

PCO, tj. všední dny 18–6 hod., soboty, neděle, svátky nepřetržitě. Ve zbylé době tuto službu 

zajišťuje pečovatelská služba, která v případě potřeby využívá i sloužící hlídku. Signál, který 

je pomocí tohoto zařízení vyslán v době provozu PCO vyhodnocuje stálá služba MP 

prostřednictvím pultu centrální ochrany. Ve většině případů je vysílána hlídka, která na místě 

dle situace provádí různé neodkladné úkony (okamžité přivolání lékaře při zdravotních potížích, 

pomoc vstát když osoba upadne, přivolání pečovatelky aj.). Pomocí této služby Městská policie 

také hlídá provozní stav tlačítka (výpadek el. proudu, poruchu akumulátoru) tak, aby byla 

zajištěna jeho bezvadná nepřetržitá funkčnost. 
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Pult centrální ochrany 

 

       Městská policie v roce 2019 přijala na PCO (pult centrální ochrany) 244 signálů o možném 

narušení objektů. Všechny signály se však ukázaly jako „plané“, způsobené chybou techniky 

popř. chybou obsluhy. Z výše uvedeného vyplývá, že díky PCO je páchání trestné činnosti na 

připojených objektech za loňský rok nulové a PCO tudíž významnou měrou přispívá k prevenci 

kriminality na území města. 

 

 

Shrnutí 
 

        Z pohledu městské policie je bezpečnost ve městě na velice dobré úrovni a nedosahuje 

závažných déletrvajících problémů. Vzniklé negativní situace jsou v rámci zákonných 

oprávnění a možností řešeny a je snahou městské policie těmto situacím dále předcházet, 

především preventivní činností.  

 

 

 

                                                                                           Vypracoval: 

                                                                                 

                                                                                           Michal Škoda 

                                                                                        pověřený strážník 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/20 

ze dne 27.2.2020 

18.00 hodin dotazy a připomínky občanů 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

dotazy a připomínky občanů. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/2/21 

ze dne 27.2.2020 

Diskuse 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

připomínky členů ZM a občanů. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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