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ZÁPIS  

z 1. zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec 

 konané dne 13. 2. 2020 v 16:00 hod.  

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

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

Pavel Kábrt, Mgr. Ph.D. Jan Kafka, Marcela Kollertová, Lukáš Laštovička, DiS., Petr Mědílek, 
PharmDr. Zuzana Minaříková, Petr Nejman, Mgr. Štěpán Nosek, Pavel Novák, Tomáš Prouza, 
Hana Řezníčková Kukulová, DiS., Michal Škoda, Mgr. Markéta Šolcová, Jiří Vít, Bc. Lenka 
Vlčková, Patrik Volhejn, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Ing. Petr Fišer, Ing. Jaroslav Kordina, Ing. 
Emil Košut, Bc. Tomáš Král, Ing. Pavel Matyska, Irena Petirová, Jiří Prokop, Ing. Věra Udatná  

Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta, Jiří Regner, místostarosta  

Omluveni: Ing. Marcela Franková, Ing. Roman Kejzlar, Tomáš Šimek  

Ověřovatelé: Mgr. Ph.D. Jan Kafka, radní, Petr Mědílek, zastupitel   

Zapsal:  Kateřina Macková, Vedení města a radnice  

 
Text zahájení: 

Prezenční listiny předloženy 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Kafka Jan, Mědílek Petr 

23-21,0,2,S 

 

Návrhová komise 

Regner Jiří, Kollertová Marcela, Novák Pavel 

23-20,0,3,S 

 

Hlasování o programu: 

23-23,0,0,S 

 

Na zasedání je přítomno 23 členů ZM - ZM je usnášeníschopné. 

 

V úvodu starosta Ing. Rostislav Petrák upozornil občany a účastníky jednání zastupitelstva, že z tohoto jednání 
nebude pořízen obrazový a zvukový přímý přenos. 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Směna částí pozemků p.č. 887/1 a p.č. 889/41 v k.ú. Červený Kostelec 

2. Diskuse 

 
K jednotlivým bodům programu: 
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1.  Směna částí pozemků p.č. 887/1 a p.č. 889/41 v k.ú. Červený Kostelec 

Předkladatel: Jiří Regner, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM návrh Smlouvy směnné, směna části pozemku p.č. 887/1, nové parc.č. 887/7 o 
výměře 339 m

2
 (trvalý travní porost) z majetku Oblastní charity Červený Kostelec, se sídlem 5. května 

1170, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 48623814, zastoupené Ing. Miroslavem Wajsarem, ředitelem, za 
část pozemku z majetku města p.č. 889/41, nové parc. č. 889/162 o výměře 234 m

2
 (ostatní plocha, jiná 

plocha), dle přiloženého geometrického plánu č. 1914-12/2020, ze dne 3.2.2020, zpracovaného Ing. 
Vítězslavem Daňkem. Směna za účelem splnění dotačních podmínek, v rámci plánované Rekonstrukce 
zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec. Původně byla směna ujednána Smlouvou o smlouvě 
budoucí, ze dne 4.6.2019, jejíž přílohou a nedílnou součástí byla Smlouva směnná, na základě které byly 
ujednány všechny podmínky, na základě nichž, mělo dojít ke směně až po realizaci stavby a jejím 
zaměření skutečného provedení, tak, aby do Katastru nemovitostí byly vloženy části pozemku, které budou 
skutečně dotčeny stavbou. Vzhledem k dotačním podmínkám tento postup ale není možný. Dotace je 
poskytována jedině v případě, že se jedná o stavbu na vlastních pozemcích. 
Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 23. 1. 2020 do 8. 2. 2020. 
 
P. Beneš - podal aktuální informaci o dotaci na fotbalové zázemí. 
Pí Minaříková - dotace na fotbalové zázemí se musí prostavět v roce 2020? 
Starosta - pokud by projekt dotaci získal, tak je tam dokončení do konce prosince 2020. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy směnné, směna části pozemku p.č. 887/1, nové parc.č. 887/7 o výměře 339 m
2
 

(trvalý travní porost) z majetku Oblastní charity Červený Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41 
Červený Kostelec, IČO: 48623814, zastoupené Ing. Miroslavem Wajsarem, ředitelem, za část 
pozemku z majetku města p.č. 889/41, nové parc. č. 889/162 o výměře 234 m

2
 (ostatní plocha, jiná 

plocha), dle přiloženého geometrického plánu č. 1914-12/2020, ze dne 3.2.2020, zpracovaného Ing. 
Vítězslavem Daňkem. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

 

2.  Diskuse 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta - informoval členy ZM o připravované akci "Rekonstrukce Jiráskovy ulice". 
P. Kábrt - bude povolen průjezd přes Končiny? 
Starosta - s dopravním inspektorátem PČR Náchod jsme průjezd ještě neprojednali. Mluvil jsem s panem 
starostou ze Zábrodí, který s průjezdem nemá problém, ale komunikace je ve špatném stavu. Provedeme 
určitě nějaké opravy. Pokud se tam průjezd povolí, tak cesta bude ještě v horším stavu. Chtěli bychom 
projednat opravu komunikace s Královéhradeckým krajem. 
P. Bergmann - měla by být deponie na skládce Bohdašín. Mluvili jste SÚS o opravě komunikace na 
Bohdašín. 
Starosta - prioritně budu jednat o opravě komunikace kraje na Bohdašín. 
P. Bergmann - jak to bude s opěrnou zdí v zatáčce u Hobla. 
Starosta - stavba i my si to nafotíme před i po rekonstrukci. Budou na to dávat pozor a bude to 
zdokumentováno fotkami. Co se týká vlastnictví. Když ta zeď podpírá pozemek někoho, tak je toho komu 
podpírá pozemek. V rámci stavby se bude dělat opěrná zeď, která podpírá komunikaci. Tuto opěrnou zeď 
udělá SÚS.  Největší opěrná zeď v zatáčce u Hobla, tam jsme domluveni s vlastníkem, že požádáme o 
určení vlastnictví koho ta zeď je, aby rozhodl odpovědný orgán. 
Pí Minaříková - jaké budou trasy pro pěší? 
Starosta - pěší trasy musí být zajištěny. 
P. Nejman - bude zajištěn příjezd pro složky IZS. Bylo by dobré předat kontakt na stavbyvedoucího. 
Starosta - stavbyvedoucí bude stěžejní komunikační osoba, takže komunikovat s ním. 
Pí Kollertová - zda je možné zaslat mi k nahlédnutí náplň práce redaktora zpravodaje. 
Předloženo bylo následující usnesení 
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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů zastupitelstva a občanů. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17,30 hodin. 

 
 
 

Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
 
 
 
Jan Kafka, Mgr. Ph. D. 
 

Jiří Regner, místostarosta 
 
 
 
 
Petr Mědílek 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


