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ZÁPIS  

z 2. zasedání  Zastupitelstva města Červený Kostelec 

 konané dne 27. 2. 2020 v 16:00 hod.  

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

 
Přítomni: Ing. Rostislav Petrák, Jiří Regner, Richard Bergmann, Ing. Marcela Franková, Ing. Milan Hrstka, 

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

Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta  

Omluveni: Mgr. Jiří Kábrt, Lukáš Laštovička, DiS., Jiří Vít, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar  

Ověřovatelé: Ing. Milan Hrstka, Ing. Marcela Franková 

Zapsal:  Kateřina Macková, Vedení města a radnice  

 
Text zahájení: 

Prezenční listiny předloženy 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Hrstka Milan, Franková Marcela 

21-20,0,1,S 

 

Návrhová komise 

Regner Jiří, Novák Pavel, Šimek Tomáš 

21-19,0,2,S 

 

Hlasování o programu: 

21-21,0,0,S 

 

Na zasedání je přítomno 21 členů ZM - ZM je usnášeníschopné. 

 

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

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM 

2. Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí 

3. Prodloužení chodníku Brodský - Bezúplatný převod pozemků 
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Bod Věc 

4. Žádost o finanční dar na výstavbu rozhledny Žaltman 

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

6. Rozpočtová opatření č.83 a č.84/2019 

7. Rozpočtové opatření č.3/2020 

8. Rozpočtové opatření č.4/2020 

9. Zrušení rekreačního poplatku od 1.1.2020 

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

11. Dotační program - veřejnoprávní smlouvy 

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

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

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

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

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

17. Informace z osadního výboru Bohdašín ze dne 23.10.2019 

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

19. Zpráva o činnosti městské policie 

20. 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů 

21. Diskuse 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1.  Kontrola plnění úkolů z jednání ZM 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Z-2018/4/7 dne 21.6.2018 ukládá radě města připravit investiční záměr kempu Brodský. 
R-2018/17/35 dne 18.7.2018 ukládá vedoucímu odboru rozvoje města ve spolupráci s majetkovým 
odborem připravit investiční záměr kempu Brodský 
 
Vedoucí odboru rozvoje města začal přípravu investičního záměru a předložil RM dotazy týkající se 
základních parametrů pro zpracování tohoto záměru. RM tento bod projednávala 17.9.2018 a dále na něm 
pracovala. Investiční záměr byl projednán v komisích a následně bylo zadáno statické posouzení hlavní 
budovy. Při fyzické prohlídce budovy statikem bylo konstatováno, že  založení a skelet budovy je 
vyhovující. Zpráva o celkovém statickém posouzení budovy byla dodána v listopadu 2019 včetně možnosti 
nové vestavné stropní konstrukce nad přízemím. Budova je staticky vyhovující. 27.11. 2019 proběhlo 
výběrové řízení na nájemce kempu. S vybraným nájemcem bude konzultováno připravené zadání 
investičního záměru. Do návrhu rozpočtu města pro rok 2020 je zařazeno pořízení studie kempu Brodský 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

kontrolu plnění úkolů z jednání ZM. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

2.  Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
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Vedoucí odboru rozvoje města předložil ZM informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
Informace jsou přílohou zápisu. 
 
Připomínky: 
P. Matyska - podal základní informace k přípravě rekonstrukce Jiráskovy ulice. 
P. Bergmann - upozornil na pohyb dětí v Jiráskově ulici a na zvýšený provoz. 
M. Škoda - od 9.3.2020 bude plánovaná jedna hlídka městské policie navíc. Nepředpokládáme, že bude 
zvýšen provoz. Objízdné trasy jsou určeny pro místní obyvatelé. Trasy budou jednosměrné. 
P. Bergmann - nárůst dopravy bude v ranních hodinách, když povezou rodiče děti do školy. 
Starosta - rodiče nebudou vozit děti ke škole. Budou je vozit k autobusu, který doveze děti ke škole. 
P. Kábrt Pavel - požadavek občana o instalování retardérů Na Strži. Má obavu ze zvýšeného provozu a o 
zajištění bezpečnosti. 
Starosta - komunikace je úzká, dát tam ještě překážku by bylo jen ke škodě. Domníváme se, že tím, že  
trasy budou jednosměrné, tak to bude bezpečnější. 
P. Kábrt Pavel - objízdné trasy budou určeny jen pro místní? 
Starosta - objízdné trasy jsou určeny jen pro místní. Snažíme se, aby přes stavbu jezdilo co nejméně 
vozidel.  
Starosta  - předložil aktuální informace o rekonstrukci fotbalového zázemí. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

3.  Prodloužení chodníku Brodský - Bezúplatný převod pozemků 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
 
Vedoucí odboru rozvoje města předložil ZM k projednání návrh na bezúplatný převod (přijetí daru) 
pozemků p. č. 1352/9 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 4 m

2
), p. č. 1352/10 (ostatní plocha - 

ostatní komunikace, o výměře 4 m
2
), p. č. 1352/11 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 174 m

2
), 

které byly odděleny geometrickým plánem č. 1907-679/2019 ze dne 10. 1. 2020 (není dosud zapsán v 
katastru nemovitostí), vše v k. ú. Červený Kostelec, a dále pozemku p. č. 2246 (trvalý travní porost, o 
výměře 251 m

2
) v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví 

města Červený Kostelec. Jedná se o majetkoprávní vypořádání dokončené stavby „Prodloužení chodníku 
Brodský, Červený Kostelec“. Na pozemcích se nachází nový chodník, místa pro přecházení a zeleň, které 
město vlastní a udržuje. 
V první fázi je potřeba schválit přijetí daru Zastupitelstvem města včetně doložky o zákazu zcizení a poté 
bude návrh projednávat Královéhradecký kraj. Po schválení Zastupitelstvem kraje bude Městu zaslán 
návrh darovací smlouvy. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 
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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 

 

4.  Žádost o finanční dar na výstavbu rozhledny Žaltman 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání žádost Obce Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé 
Svatoňovice o finanční dar na výstavbu rozhledny Žaltman. Žádost je přílohou. 
 
Připomínky: 
P. Bergmann - byl nějaký konkrétní požadavek z Malých Svatoňovic? 
Starosta - nebyl, pan starosta říkal, že budou rádi za jakoukoli pomoc. Nechá to na našem uvážení. 
P. Bergmann - je to transparentní účet? Uvidíme, kdo kolik přispěl? 
Starosta - je to tam, takto popsáno. Jednotliví dárci budou zveřejněni. 
P. Vlčková - zdá se mi, že je to moc, abychom dali 100 000,- na rozhlednu. Podle mě by mohla být nějaká 
rozhledna v Červeném Kostelci např. Na Skalce, u Devíti Křížů. Máme tady taková místa a myslím, že by 
turisti přišli. 
P. Mědílek - Euroregion glacensis nechystá dotaci na rozhlednu? 
Starosta - Euroregion glacensis udělal rozhlednu na Velké Deštné a pokračují po hřebenu Česko - 
Polskem. 
P. Mědílek - takže dotace ne. 
Starosta - dotace na tuto rozhlednu není. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

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 

 

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

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM k projednání žádost ZŠ V. Hejny Č.K. o NFV na "Vybudování 
multimediální učebny". Žádost je přílohou. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 
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6.  Rozpočtová opatření č.83 a č.84/2019 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM přehled rozpočtových změn v závěru roku 2019, vztahujících se 
zejména k dotovaným akcím, k vyplacení schválených mimořádných příspěvků PO z Fondu pro školská 
zařízení, k příjmu dotace na připravovanou Dětskou skupinu (paragraf 3115), příjmu dotace na VPP a 
dalším, a také naopak k předpokládaným dotacím, které však do 31.12. nepřišly na účet města. Jedná se o 
změny rozpočtu, které sice neohrozily finanční situaci města (město převádělo z roku 2019 do roku 2020 
finanční prostředky ve výši téměř 88 mil. Kč), ale protože se jedná a změny závazných ukazatelů, jsou 
předkládány RM na vědomí a ZM dodatečně k projednání: 
návrh rozpočtového opatření č.83/2019: 
příjmy              + 2.636.129,26 Kč 
výdaje              + 1.136.129,26 Kč 
financování     -  1.500 000,00 Kč 
p) zvýšení rozpočtu  příjmů 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“ 
v) -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 
f) odpojení přijaté investiční dotace 1,5 mil. Kč na vodoměry z rozpočtu roku 2019 z důvodu realizace 
dotovaného projektu od června 2020 
 
Návrh rozpočtového opatření č.84/2019: 
příjmy              + 1.536.291,60 Kč 
výdaje              +   718.516,25 Kč 
financování     -    817.775,35 Kč 
p)přijatá dotace od MPSV  858.351,60 Kč na dětskou skupinu, přijatá dotace 52.800 Kč na výdaje na 
JPOII, přijatá dotace na VPP od Úřadu práce 192.320 Kč (UZ 13101) a od MPSV (včetně prostředků z EU) 
ve výši 23.010 Kč, úrokové příjmy z fin.prostředků na účtech 44.595 Kč, zvýšení rozpočtu daňových příjmů 
z DPFO 204.735 Kč, vyšší přijaté nedaňové příjmy na paragrafu 3745 (místní hospodářství) o 160.480 Kč 
v)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) 
f) 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 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 
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 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 

 

7.  Rozpočtové opatření č.3/2020 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM návrh RO č.3/2020 
příjmy            + 4.731.487,20 Kč 
výdaje           + 1.034.900,00 Kč 
financování  - 3.696.587,20 Kč 
p) zvýšení rozpočtu příjmů na položkách  přijatých investičních a neinvestičních transferů z důvodu přijaté 
dotace od MMR (3.2.2020) v celkové výši 4.731.487,20 Kč 
v) zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 1.034.900 Kč na paragrafu 6330 o 1.034.900 Kč a položkách pro 
převod mezi ZBÚ a účty fondů (konsolidační položky 5342, 5343) 
f) odpojení  3.696.587,20 Kč z rozpočtu roku 2020 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 
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8.  Rozpočtové opatření č.4/2020 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM návrh RO č.4/2020: 
výdaje          + 100.000 Kč 
financování   + 100.000 Kč 
v) finanční dar na výstavbu rozhledny Žaltman ve výši 100 000,- Kč pro Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 
105, 542 34 Malé Svatoňovice (projednáno RM dne 11.12.2019 usnesení čj.R - 2019/23/27). 
f) zapojení 100.000 Kč do rozpočtu roku 2020 přes položku financování (8115) 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

9.  Zrušení rekreačního poplatku od 1.1.2020 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM návrh na zrušení Vyhlášky města ČK  6/2003 o místním poplatku 
za lázeňský nebo rekreační pobyt. Tento místní poplatek je od 1.1.2020 v rozporu s novelizovaným 
zákonem o místních poplatcích, který sloučil tento poplatek s poplatkem z ubytování a nově lze vybírat 
pouze v zákoně uvedený poplatek z pobytu. 
 
Připomínky: 
P. Mědílek - před 10 lety jsme rušili poplatek z ubytování. Obec nemusí zavést nový poplatek? 
Pí Udatná - obec nemusí zavést nový poplatek z pobytu. 
Starosta - myslím, že by bylo vhodné poplatek z pobytu zavést. Pokud jedeme někam na rekreaci, tak se 
běžně poplatek z pobytu platí. Bavíme se o nějakých hodnotách maximálně 20,- Kč/osoba. 
Pí Udatná - 21,- Kč/osoba je pro letošní rok a 50,- Kč/osoba je od příštího roku. 
Pí Minaříková - ubytovací poplatek jsme rušili před 10 lety, protože tenkrát jsme říkali, že úsilí vynaložené 
na výběr a kontrolu je větší než přínos. Je to potřeba zvážit, aby lidé neplatili moc, ale aby náklady na 
výběr poplatku nebyly vysoké.  
P. Prouza - Trutnov má např. 20,- Kč poplatek. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   ruš í  

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

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

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

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání žádosti o dotaci z dotačního programu na podporu veřejně prospěšných 
aktivit, celoročních činností a projektů - akcí v roce 2020. Žádosti jsou přílohou. 
 
 
Připomínky: 
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Pí Kollertová - Oblastní charitě se přispívá z rozpočtu města mnohem vyšší částkou, jestli by se tato částka 
neměla navýšit a Oblastní charita by se neměla dostávat do těchto dotací, protože oni ubírají částku pro ty 
ostatní. 
Starosta - nejvhodnější cesta poskytnutí finančních prostředků je pomocí dotací, protože v rámci dotace je 
povinnost vyúčtování dotace, je to vše popsáno v rámci smlouvy. V rámci dotačního programu je schválena 
podpora sociální oblasti. V rámci sociální oblasti můžeme tuto dotaci poskytnout. Z tohoto důvodu jde 
příspěvek na Hospic a další činnosti. 
 
P. Regner - oznámil, že je ve střetu zájmů u č. 5 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

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 

 

11.  Dotační program - veřejnoprávní smlouvy 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání návrhy Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Červený Kostelec. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  
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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 

 

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

Předkladatel: Vedoucí majetkového odboru 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání prodej pozemku z majetku města - p.č. 320/1 (zahrada) o výměře 
cca 479 m

2
 v k.ú. Stolín, pro Věru Linhartovou, Koubovka 899, Červený Kostelec. Prodej pozemku za 

účelem rozšíření vlastního těsně sousedícího pozemku/zahrady. Žadatelka v loňském roce žádala o 
výpůjčku, za údržbu pozemku sečením, na základě čehož jí bylo vyhověno. Na pozemku má žadatelka 
umístěna hospodářská zvířata. O odkup má žadatelka zájem pouze v případě, že za pozemek nebude 
požadována cena, jako za pozemek stavební, neboť nemá v plánu pozemek zastavět. Jedná se ji pouze o 
rozšíření zahrady. 
 
Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 9. 1. 2020 do 26. 1. 2020.  
Komise majetková: Nedoporučuje prodej pozemku žadatelce z důvodu, že historicky projevilo zájem o 
pozemek více zájemců. Majetková komise doporučuje prodej pozemku obálkovou metodou s tím, že tento 
způsob prodeje bude nejen standardně „vyvěšen“, ale budou o něm písemnou formou zpraveni i 
ostatní/původní žadatelé. 
Komise výstavby: Komise výstavby doporučuje prodej pozemku obálkovou metodou, aby byla zachována 
možnost přihlášení široké veřejnosti. Žádost paní Linhartové komise zamítá. 
RM: nedoporučuje prodej pozemku a navrhuje vyhlášení výběrového řízení obálkovou metodou 
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Připomínky: 
Pí Minaříková - kolik lidí se přihlásilo, když to bylo v lednu vyvěšeno. 
Místostarosta - nepřihlásil se nikdo. 
Pí Franková - mělo by se to dát na vědomí předsedovi osadního výboru Stolín, aby s tím seznámil občany 
Stolína. 
Místostarosta - určitě to dáme vědět. 
P. Prouza - na majetkové komisi bylo zmíněno, že se obyvatelům v místě prodeje dá oznámení do 
schránky, protože nemusí číst vývěsku. 
P. Mědílek - to je jediný náš pozemek? 
Místostarosta - ano 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

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

Předkladatel: Jiří Regner, místostarosta 
 
Místostarosta informoval ZM o jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 16. 9. 2019. Zápis je 
přílohou. 
 
Připomínky: 
P. Bergmann - předsedové osadních výborů byli pozváni na zastupitelstvo města? 
Tajemník - pozvánka na zasedání zastupitelstva města je zasílána předsedům osadních výborů. 
Pí Franková - jak je to se zaštěrkováním plochy u firmy Izomat. 
Místostarosta - bude využit pozemek okolo firmy Izomat a dočasně se pozemek vyštěrkuje. 
Pí Franková - takže se zajistí bezpečnost pro chodce. 
P. Bergmann - poprosil bych při řešení větších akcí (např. prostor před nádražím), jestli by bylo možné 
před uzavřením akce seznámit s tím osadní výbor, aby k tomu mohl zaujmout nějaké postavení. 
Místostarosta - určitě se to osadní výbor dozví. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

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

Předkladatel: Jiří Regner, místostarosta 
 
Místostarosta informoval ZM o jednání osadního výboru Olešnice ze dne 3. 9. 2019. Zápis je přílohou. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  
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informace z jednání osadního výboru Olešnice ze dne 3. 9. 2019. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

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

Předkladatel: Jiří Regner, místostarosta 
 
Místostarosta informoval ZM o jednání osadního výboru Lhota, které proběhlo dne 18. 12. 2019 a 
17.9.2019. Zápisy jsou přílohou. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

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

Předkladatel: Jiří Regner, místostarosta 
 
Místostarosta informoval ZM o jednání osadního výboru Horní Kostelec, které  proběhlo dne 13.11.2019 a 
dne 18.9.2019. Zásadní pro Horní Kostelec je rekonstrukce ul. Jiráskova, dále majetkové řešení a 
eventuální obnova hřišť pod pneuservisem a další drobné záležitosti viz přiložený zápis. Vzešel zajímavý 
návrh vybudovat parkoviště na pozemku města p.č. 129/1 k.ú. Horní Kostelec. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

17.  Informace z osadního výboru Bohdašín ze dne 23.10.2019 

Předkladatel: Jiří Regner, místostarosta 
 
Místostarosta informoval ZM jednání osadního výboru Bohdašín, které proběhlo 23.10.2019. Revitalizace 
hřiště na Bohdašíně z důvodu zdlouhavých jednání s majiteli sousedního pozemku v roce 2019 
neproběhla. V letošním rozpočtu je s touto opravou opět počítáno. S opravou budovy SDH, tj. výměna 
napadených trámů a výměna schodiště, je v letošním rozpočtu také počítáno. Oprava odvodnění 
komunikace Náměrky od domu č.p. 59 provedena v loňském roce. Další záležitosti budou řešeny v 
průběhu roku jak majetkovým odborem, tak odborem místního hospodářství. Zápis z jednání osadního 
výboru ze dne 23. 10. 2019 je přílohou. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Bohdašín ze dne 23.10.2019. 

přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 

 

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

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
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Velitel OO PČR Červený Kostelec, informoval ZM o bezpečnostní situaci města Červený Kostelec za rok 
2019. Písemná zpráva je přílohou zápisu. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

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 

 

19.  Zpráva o činnosti městské policie 

Předkladatel: Michal Škoda, zastupitel Škoda 
 
Velitel Městské policie Červený Kostelec Michal Škoda informoval ZM o bezpečnostní situaci města za rok 
2019. Písemná zpráva je přílohou zápisu. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

zprávu Městské policie Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města za rok 2019. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

20.  18.00 hodin dotazy a připomínky občanů 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

dotazy a připomínky občanů. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

21.  Diskuse 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta - informoval o doporučených postupech Královéhradeckého kraje při podezření na nákazu 
koronavirem. 
Pí Franková - informovala o záměru výsadby stromů, na kterou by získala 100% hrazenou dotaci. 
Pí Kollertová - přečetla vyjádření ke své připomínce na minulém zasedání ZM. 
P. Mědílek - kdy bude předloženo hospodaření města za rok 2019? 
Pí Udatná - hospodaření jsme ještě neprobrali v RM a proto nebylo zařazeno na dnešní jednání. 
Hospodaření města za rok 2019 bude předloženo na příštím zasedání ZM. Závěrečný účet bude předložen 
na červnovém zasedání ZM. 
Předloženo bylo následující usnesení 
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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů ZM a občanů. 

přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin. 

 
 
 

Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
 
 
 
Ing. Milan Hrstka 
 

Jiří Regner, místostarosta 
 
 
 
 
Ing. Marcela Franková 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


