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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

 

Usnesení z 2. zasedání  

Zastupitelstva města Červený Kostelec  konané dne 27.2.2020   

 
 

Z-2020/2/1 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

Kontrola p lnění úkolů z jednání  ZM  

Zastupite lstvo města  

I .   bere na vědom í  

kontrolu plnění úkolů z jednání ZM. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/2 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

In formace o průběhu příprav a real izací  invest ičních akcí  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/3 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

Prodloužení  chodníku Brodský -  Bezúplatný převod pozemků  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

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. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

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". 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/4 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

Žádost o f inanční dar na výstavbu rozhledny Žal tman  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  



USNESENÍ z  2.jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec konaného dne 27.2.2020   Strana 2/6 
 

finanční dar na výstavbu rozhledny Žaltman ve výši 100 000,- Kč pro Obec Malé Svatoňovice, 
Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/5 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

Žádost ZŠ V.  Hejny Č.K.  o NFV na "Vybudování mult imediální učebny"  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

předloženou žádost ZŠ V.Hejny o poskytnutí NFV ve výši 1,6 mil. Kč na předfinancování dotovaného 
projektu "Vybudování multimediální učebny". 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

I I .   odk ládá  

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. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/6 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

Rozpočtová opatření  č .83 a č.84/2019  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

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. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

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. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/7 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 
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Rozpočtové opatření  č .3/2020  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

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. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/8 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

Rozpočtové opatření  č .4/2020  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

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. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/9 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

Zrušení rekreačního poplatku od 1.1.2020  

Zastupite lstvo města  

I .   ruš í  

Vyhlášku města č.6/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/10 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

Žádost i  o dotac i z dotačního programu města Č.  Koste lec pro rok 2020  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

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. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

2.  žádost Manové Přemysla Otakara, Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2020 ve 
výši 16 000 Kč. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

3.  žádost Oblastní charity Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro rok 2020 ve výši       
185 000 Kč. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

4.  žádost TJ Sokol Olešnice z.s., Olešnice 201, Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost pro 
rok 2020 ve výši 40 000 Kč. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

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. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

6.  žádost Volejbal Červený Kostelec, z.s., Větrník 88, Červený Kostelec o dotaci na celoroční činnost 
pro rok 2020 ve výši 381000 Kč. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

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. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

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. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 
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I I .   neschva lu je  

žádost Vlčkové Lucie,Stolín 51, Červený Kostelec, IČO 07305231 o dotaci na celoroční činnost pro 
rok 2020. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/11 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

Dotační program -  veřejnoprávní smlouvy  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

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. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

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. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

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. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

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. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

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. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

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. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

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. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:1 

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. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/12 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

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

Zastupite lstvo města  

I .   zam í tá  

prodej pozemku z majetku města - p.č. 320/1 (zahrada) o výměře cca 479 m
2
 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. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:1 

I I .   pověřu je  

majetkový odbor, vyhlášením výběrového řízení obálkovou metodou s tím, že krom klasického 
vyvěšení na úřední desce, budou i historicky známí žadatelé osloveni písemnou formou. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/13 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 
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In formace z jednání  osadního výboru Sto lín a Mstětín ze dne 16. 9. 2019.  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 16. 9. 2019. 
přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/14 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

In formace z jednání  osadního výboru Olešnice ze dne 3.  9 .  2019 

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Olešnice ze dne 3. 9. 2019. 
přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/15 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

In formace z osadního výboru Lhota ze dne 18.  12. 2019 a ze dne 17.9.2019  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Lhota ze dne 18. 12. 2019 a ze dne 17.9.2019. 
přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/16 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

In formace z jednání  osadního výboru Horní  Koste lec ze dne 13.  11.  2019 a ze dne 
18.9.2019 

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 13. 11. 2019 a ze dne 18.9.2019. 
přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/17 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

In formace z osadního výboru Bohdašín ze dne 23.10.2019  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Bohdašín ze dne 23.10.2019. 
přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/18 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

Bezpečnostní s i tuace města v  roce 2019 OO PČR Červený Koste lec  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu OO Policie ČR Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města Červený Kostelec za rok 2019. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/19 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

Zpráva o č innost i  městské pol ic ie  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

zprávu Městské policie Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města za rok 2019. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/20 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

18.00 hodin dotazy a př ipomínky občanů  

Zastupite lstvo města  
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I .   bere  na vědom í  

dotazy a připomínky občanů. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2020/2/21 - 2. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 27.2.2020 

Diskuse 

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů ZM a občanů. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 
 
 

 

 
 
 
 

  

  

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. 


