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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  
3. zasedání  Zastupitelstva města Červený Kostelec, které se koná dne 14. 5. 2020 

v 16:00  hod., sál kina, Kino Luník,  

 

 
 

BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1. Z-0539 Kontrola plnění úkolů z jednání ZM Petrák  

2. Z-0542 Informace o průběhu příprav a realizací investičních 
akcí 

Matyska  

3. Z-0559 Zázemí fotbalového stadionu Petrák  

4. Z-0540 Předfinancování projektu "Vybudování multimediální 
učebny" 

Udatná  

5. Z-0541 Žádost ZŠ V. Hejny Č.K. o NFV na "Vybudování 
multimediální učebny" 

Udatná  

6. Z-0560 Informace z jednání finančního výboru dne 29.4.2020 Petrák,Udatná  

7. Z-0543 Hospodaření města za leden až prosinec 2019 Udatná  

8. Z-0550 Rozpočtové opatření č. 11/2020 Udatná  

9. Z-0556 Rozpočtové opatření č.13/2020 Udatná  

10. Z-0557 Rozpočtové opatření č.14/2020 Udatná  

11. Z-0558 Žádost o podporu opravy a zastřešení hradu 
Vízmburku 

Petrák  

12. Z-0564 Dočasné snížení nájemného z nebytových prostor 
města 

Petrák  

13. Z-0544 Informace z jednání kontrolního výboru ze dne 
19.10.2019 

Franková  

14. Z-0555 Informace z jednání kontrolního výboru ze dne 
5.3.2020 

Franková  

15. Z-0545 Žádost ZUŠ o doplňkovou hospodářskou činnost a 
uzavření Dodatku č. 2 

Petirová  

16. Z-0561 Koupě pozemků p.č. 208/1, p.č. 290/26, p.č. 270/29 a 
p.č.208/15 všechny v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí - 
bývalá skládka 

Regner  

17. Z-0552 Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 
nemovitostí 1/8 stavby č.p. 199, na poz. p.č.st. 306/1 a 
1/13 poz. p.č. st. 306/2, vše v k.ú. Úpice 

Regner  

18. Z-0553 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1189/2 v k.ú. 
Červený Kostelec 

Regner  

19. Z-0546 Informace z jednání osadního výboru Horní Kostelec 
ze dne 13.2.2020 

Regner  

20. Z-0554 Informace z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín 
ze dne 9. 3. 2020 

Regner  

21. Z-0551 Zařazení území města ČK do území působnosti MAS 
Mezi Úpou a Metují 

Petrák  

22. Z-0547 Žádost o změnu vyhlášky č. 2/2019 Fišer  

23. Z-0548 Veřejnoprávní smlouva s Oblastní charitou Červený 
Kostelec 

Tošovský  

24. Z-0562 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů Petrák  

25. Z-0563 Diskuse Petrák  
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

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 
 

  

ze dne 14.5.2020 

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 
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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. Probíhají práce na 

realizační a zadávací dokumentaci. Díky pandemii COVID 19  požádal atelier 

2021 o prodloužení termínu dodání na 150 dní od vydání SP – schváleno, řešeno 

Dodatkem č.3 ke smlouvě o dílo. 

Termín DPS: 3Q/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). Geodetické podklady předány projektantovi ke 

zpracování. 

Termín odevzdání 1. části do 30.5.2020 

 

 

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: 06/2020.  

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

do zatrubeného potoka s Povodím Labe a.s. – probíhá. 

Termín: 2.Q/2020 

 

 

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. Byl rozšířen rozsah akce o 

propojení do ul. Jiráskova (k bývalé pekárně). Je nutné řešit výměnu 

inženýrských sítí – vodovod, kanalizace. Dále si řešení parkování před hřbitovem 

vyžádá přeložku plynovodu.   

Termíny: DUR + DPS – 05/2020, PDPS – 08/2020 

   

 

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: 06/2020 

   

 

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 

zálivů. Probíhá polohová koordinace obou projektů. 

Termín: 06/2020 

   

 

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. Dne 4.5.2020 byla vyhlášena architektonická 

soutěž. 

Termín: 08/2020 

  

 

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 
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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. ÚS 

Vyšehrad i Jestřebí je ve finální podobě – budou předloženy ke schválení. 

  

 

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. Připomínky byly zapracovány. 

Po osobní prezentaci a odsouhlasení bude požádáno o SP.  

Termín studie: 08/2019 

Termín DUR+DSP: 02/2020 

Termín ZDS+DPS: 06/2020  

 

  

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. Řeší projekční kancelář zároveň s Chodníkem Retip – SG. ve 

Stolíně. 

Termín: 06/2020 

  

 

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. Probíhá příprava zadávací 

dokumentace studie. 

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. Anketa připravena na zveřejnění – čeká se na 

ukončení nouzového stavu vyvolaného epidemií. 

Termín: 2.Q/2020 
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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: 06/2020 

 

17. Chodník v ul. Větrník (DSP) 

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 06/2020 

 

 

18. Optický kabel sportoviště – ČOV (DSP) 

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 06/2020 

 

 

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

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. Osloven projektant, řeší 

se souhlasy majitelů pozemků. 

Termín: 2020 

 

 

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

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 06/2020 

 

 

21. Školní víceúčelové hřiště Olešnice (DSP, RDS)  

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 10/2020 

 

 

22. Rekonstrukce sportoviště 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. Byli osloveni majitelé 

dotčených pozemků. Stanovuje se rozsah a technické možnosti vybudování 

chodníku a přechodů pro chodce s policií ČR.  

Termín: 06/2020 
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24. Chodník ul. Bratří Čapků - křiž. 17. listopadu – ZŠ (DSP)  

Připravujeme zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. Byli osloveni majitelé 

přilehlých nemovitostí a sjezdů. Připravujeme výběr projektanta. 

Termín: 06/2020 

 

 

25. Prostor před nádražím ČD (studie)  

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 2020 

 

 

26. Revitalizace Smetanových sadů, MFF (studie)  

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 2020 

 

 

 

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

Probíhá výběr dodavatele DSP. Vybrán projektant. Probíhá zpracování PD. 

Termín: 10/2020 

 

 

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

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 09/2020 

 

 

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

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 07/2020 

 

 

30. Skatepark (Studie, DSP)  

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

Termín: 09/2020 

 

 

31. Prostor mezi radnicí a autobusovým nádražím – zeleň   

Budeme připravovat zadání rozsahu akce a výběr dodavatele PD. 

Termín: 05/2020 

 

 

32. Rekultivace Skládky Bohdašín  

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

pozemky ve vlastnictví státu. Probíhají jednání o odkupu (převodu) pozemků. 

Termín: 08/2020 

 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 

33. Nové WC u chaty na Špince (RDS)  

Byl osloven projektant pro podání cenové nabídky. Probíhá zpracování PD. 

 Termín: 08/2020 

  

  

34. Kino Luník – vzduchotechnika, klimatizace (RDS)  

Byl osloven projektant pro podání cenové nabídky. Řeší se, zda se bude záměr 

realizovat. Předpoklad nákladů na realizaci cca 2 mil. Kč.  

 Termín: 06/2020 
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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 byly zahájeny 9.3.2020. Probíhá realizace I. a II. Etapy. 

Termín dokončení stavby: 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. 

Vybrán zhotovitel stavby – Silvagro s.r.o. za cenu 2,645.234,22Kč vč. DPH. 

Předpokládaný termín realizace od 11.4. do 25.6.2020. 

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. Samostatný bod jednání zastupitelstva města 14.4.2020. 

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. Předložena 

dokumentace pro provedení stavby k připomínkování. Vydáno stavební povolení 

na novostavbu vodárny.  

Termín: DPS 06/2020 

 

 

5) Vodovod 17. listopadu nad železniční tratí 

Je vypracována projektová dokumentace. Probíhá VŘ na zhotovitele výměny 

vodovodu. Zhotovitel vybrán – Z&D stavby za cenu 1,365.144,99Kč vč DPH. 

Probíhá realizace. Předpoklad dokončení do konce 05/2020. 

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: 06/2020 

 

 

7) Úpravy náměstí TGM 

Byl předložen návrh studie MgA. Vlacha k připomínkám. Návrh dokončen – 

zveřejněn na webu města. Příprava zadání výběru projektanta dalších stupňů 

projektové dokumentace. 

Termín studie: 03/2020 

Termín DSP, RDS: 12/2020 

 

 

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. Probíhá zadání rozsahu PD. Předpoklad realizace spíše 

v roce 2021. 

Termín: 2.-3.Q/2021 

 

 

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

Průběžně dle požadavků vlastníků nemovitostí. 

Termín: 2020 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 

11) Veřejné osvětlení ul. Zemědělská k průmyslové zóně 

Probíhá jednání s vlastníky dotčených pozemků. 

Termín: 05/2020 

 

 

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. Pobíhá projednávání 

věcných břemen s vlastníky soukromých pozemků. 

Termín: 3.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: 3.Q/2020. 

 

 

14) Zahrada v knihovně – pokračování 

Probíhá zpracování projektu. 

Termín: 06/2020 

 

 

15) Úprava pokladny v Domku Boženy Němcové 

Konzultace s arch. Ehlem. Zadána studie. 

Termín: 2020 

 

 

16) Volejbal – Oprava tribuny 

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

Řeší se specifikace oplocení a tribuny. 

Termín: 07/2020 

 

 

17) Nafukovací hala 

Probíhá průzkum trhu a shromažďování podkladů pro zadání stavby a výběr 

projektanta a dodavatele. Je objednán návrh zázemí technologie haly. Probíhá 

příprava zadávací dokumentace. 

Termín: 10/2020 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Pavel Matyska        30.4.2020 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

 Z-2020/3/3 

ze dne 14.5.2020 

Zázemí fotbalového stadionu 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o zastavení řízení o žádosti o dotaci podanou TJ Červený Kostelec z.s. na akci 

„Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ 

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

realizaci investiční akce „Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ v 

letech 2020 a 2021 i v případě nezískání dotace. 

I I I .   u k l á d á  

RM usi lovat  o zí skání  dotace na projekt  "Rekonstrukce  zázemí a  tr ibuny 

fotbalového hřiš tě  Červený Kostelec  v rámci  dotačních programů 

Národní  sportovní  agentury.  

I V .   r e v o k u j e  

usnesení Z – 2019/6/4 schvalující podání žádosti o dotaci na individuální účel z KÚ 

Královéhradeckého kraje na akci „Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený 

Kostelec“ z 5.12.2019. 

V .   s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci na individuální účel z KÚ Královéhradeckého kraje na akci 

„Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ ve výši 7 mil. Kč dle 

přílohy. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 

  

 
 
 

 

  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Vážený pane starosto, vážení radní a zastupitelé města Červený Kostelec

za účelem zdůvodnění nutnosti výstavby nového zázemí fotbalového stadiónu v 
Červeném Kostelci si Vás dovolujeme seznámit s důvody tohoto důležitého požadavku. 
Fotbalový stadión se zázemím je téměř v neměnném stavu již od roku 1954. Z tohoto 
pohledu jsme bohužel ,,unikátem" v Krajském  přeboru mužů. Většinu této doby jsme 
byli ,,štikou" soutěže a naše divácká základna byla nejvyšší v kraji a nemohly ji konkurovat
ani některé vyšší soutěže v celé ČR. Na derby utkání s Náchodem přišlo dvakrát přes 500 
diváků. Na pohárové utkání s FC Hradec Králové se na našem stařičkém stadiónu tísnilo 
1500 diváků. Momentálně se nám výsledkově tolik nedařilo, protože za poslední léta buď 
odešli někteří hráči do vyšších soutěží, nebo někteří starší do nižších a jiní už ukončili 
činnost. V klubu dáváme herní příležitost našim odchovancům, které se v mládežnické 
líhni snažíme vychovávat tak, aby jednou mohli být součástí A týmu. Nechceme jít cestou 
drahých nákupů hráčů z jiných lokalit, ale snažíme se vystačit si s okolím Červeného 
Kostelce tak, aby diváci mohli chodit na ,,své" domácí hráče. S tím bohužel souvisí i 
současný nižší stupeň kvality našeho mužstva. Víme, že bude pro příští sezónu nutné na 
stěžejních místech kádr doplnit větší kvalitou. I tak je pro nás prioritní zařazovat naše 
odchovance, kterých si na našem stadiónku produkujeme stále dost. Fotbalový oddíl TJ 
Červený Kostelec má momentálně 210 členů, z toho 150 mládeže, kteří se pravidelně 
účastní tréninkového procesu a zápasů v našem areálu všech sedm dnů v týdnu. 
Kategorie se postupně pravidelně na hřišti střídají. Jsme jeden z mála oddílů v kraji, který 
má zastoupení všech kategorií v soutěžích (předpřípravky, mladší přípravky, starší 
přípravky, mladší a starší žáci, mladší a starší dorost, B muži a A muži). Všechny kategorie
reprezentují město Červený Kostelec v krajských soutěžích. Pokud vezmeme v úvahu i 
naše příznivce, hráče a diváky soupeřů, tak se v době tréninků, mistrovských i přátelských 
utkání objeví na našem stadiónu týdně okolo 500 – 550 sportovců a jejich příznivců. Mimo 
jiné náš stadion navštíví v různých náborových, školních a turnajových akcích další mladí 
sportovci a jejich rodiče a doprovod. Celkem ročně projde naším stadionem cca 24 000 
sportovců a jejich příznivců.

Manažerský souhrn:
stáří stadionu 66 let
počet trénujících kategorií 9 z 9 možných
využití týdně 500 sportovců
využití měsíčně 2 000 sportovců
využití ročně 24 000 sportovců

Za výbor fotbalového oddílu TJ Červený Kostelec

Karel Havlíček, předseda oddílu
Lumír Hanke, člen
Josef Macek, člen
Jiří Zachovský, člen

Zapsal: sekretář Ing. Ladislav Jančík
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Číslo jednací: 

MSMT-15475/2020-2 

Vyřizuje / linka 
Ing. Vojtěch Černohorský / 2734 

 

Věc: Odpověď na dopisy MŠMT 

 

Vážený pane předsedo, 

reaguji na Vaše dopisy ve věci žádosti o investiční dotaci z podprogramu 133D530 Podpora 

materiálně technické základny sportu – Výzva V 5, žadatele TJ Červený Kostelec, z.s..  

Na úvod se vracím a k odpovědi MŠMT ze dne 27. 1. 2020. K problematice pozemků v kontextu 
Výzvy V5 je třeba mít na vědomí: 
 
Dle článku „3. 1. Obsah žádosti o poskytnutí dotace“ musí žádost obsahovat podle bodu 
f) „Úředně ověřený výpis z katastru nemovitostí pro všechny pozemky dotčené stavbou - ne starší 
3 měsíců (lze i ověřená kopie) včetně snímku pozemkové mapy. Příloha je v online formuláři 
označená č. 6.“ 
 
Dále pak dle článku „4. 1. Žadatel musí dodržet následující podmínky výzvy:“ bodu j) „Žadatel 
musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem IZ (a to jak pozemku, tak i stavby), 
případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž se nachází stavba, a to minimálně 
na dobu 10 let od realizace projektu, případně nájemce či vypůjčitel nemovitých věcí, pokud má 
uzavřenou nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let 
od ukončení realizace projektu.“ 
 
Dále pak žadatel musí dodržet bod l) „Pokud žadatel žádá o dotaci na majetek, který nevlastní, 
vlastníkem majetku dotčeného dotací musí být ÚSC (včetně kraje), stát, státní podnik nebo spolek 
s hlavní činností v oblasti sportu.“ 
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Ve Vašem případě nebyl doložen výpis z Katastru nemovitostí na pozemek parc. č. 887/1 (tedy 
pozemek dotčený stavbou) k datu podání žádosti. Na tento pozemek zároveň není k datu podání 
žádosti doložena ani nájemní smlouva, ani smlouva o výpůjčce s ÚSC (včetně kraje), státem, 
státním podnikem nebo spolek s hlavní činností v oblasti sportu.“. V tomto tedy byly nalezeny 
formální nedostatky. 
 
Dne 29. 1. 2020 Vám byla zaslána Výzva k odstranění vad žádosti, v které se uvádí: 
„Podle § 14k odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová 
pravidla“), platí: „Trpí-li žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci vadami, 
vyzve poskytovatel v případě, že to výslovně uvedl ve výzvě podle § 14j [rozpočtových pravidel], 
žadatele o dotaci k odstranění vad; k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu.“. Podle § 14k odst. 2 
rozpočtových pravidel potom platí: „Neodstraní-li žadatel o dotaci vady ve lhůtě podle odstavce 
1, poskytovatel řízení zastaví.“. 
 
V souvislosti s prováděnou formální kontrolou žádostí o poskytnutí dotace, byly ve Vaší žádosti 
zjištěny skutečnosti, které byly vyhodnoceny jako odstranitelné vady: 
 
1) Výzva k doložení úředně ověřeného výpisu z katastru nemovitostí na pozemek č. 887/1 –
evidovaný a ověřený před datem podání žádosti. 
 
2) Výzva k doložení nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce s vlastníkem (vlastníkem majetku 
dotčeného dotací musí být ÚSC (včetně kraje), stát, státní podnik nebo spolek s hlavní činností 
v oblasti sportu) na dobu udržitelnosti tak, jak uvedeno ve Výzvě V5 (v článku 4. 1 k)) 
 
Jelikož to výzva v daném případě výslovně připouští, poskytovatel Vás vyzývá k odstranění výše 
uvedených vad ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení této výzvy. Nebudou-li v této lhůtě vady 
žádosti odstraněny, bude řízení o Vaší žádosti zastaveno.“ 
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Podklady tak, jak byly požadovány, ve stanovené lhůtě nebyly doloženy. MŠMT tedy bude 
jednat tak, jak uvádí ve Výzvě k odstranění vad žádosti. 
 
Závěrem Vám potvrzuji, MŠMT eviduje doplnění podkladů k 10. 3. 2020. Dodané dokumenty jsou 
v rozporu s výše zmíněným a podmínkami Výzvy V5. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Vojtěch Černohorský 
Vedoucí oddělení investic a infrastruktury ve sportu 
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Zápis z 3. jednání komise tělovýchovy a sportu  
ze dne 4. června 2019 v klubovně tenisového zázemí v Červeném Kostelci 

Příto í čle ové: Vít J., Ká rt T., Ja čík L., Spůra Z., Ro ža J., Za hovský J., Vejrek M., Jirásek T., 
Škoda D., Drozd B. 

Omluveni: Kollertová M., Ja ko L., Brát R., Hásek R., Škoda J., Burdy h M., Mallat O., S hröderová Z., 
Pověře ý čle  rady: – 

Hosté: Petrák R. 

Zaháje í a schvále í progra u 

Předseda ko ise zahájil jed á í a ko statoval, že ko ise je us áše ís hop á. Byl s hvále  ásledují í 
program: 

1. Způso  fi a ová í výstav y fot alového záze í 
2. Aktuál í řeše í zi ího sportová í 
3. Ostat í 

přijato, pro 10, proti , zdržel se  

. Ko trola pl ě í plá u Rozvoje sportu schvále ého zastupitelstvem 2018 

Starosta ěsta Rostislav Petrák představil sportov í ko isi způso  fi a ová í výstav y fot alového 
záze í: Spolek TJ Červe ý Kostele  požádá o dotaci MŠMT a z ytek doplatí ěsto Červe ý Kostele . 
V případě, že dota e edopad e, se ude situa e dále řešit. Odhadova á e a fir ou, která 
zpra ovává projektovou doku e ta e, je  il. Kč vč. DPH.  

Sportov í ko ise jed ohlas ě souhlasila s tí to postupem a v případě, že dota i TJ Červe ý Kostele  
ezíská, doporučuje doplatit ak i z vlast í h zdrojů ěsta Červe ý Kostele . 

Usnesení 9/3/1 

Komise tělový hovy a sportu ere a vědo í i for a i o zá ěru TJ Červe ý Kostele , z. s., 
předložit žádost o dota i do podprogra u MŠMT D  Podpora ateriál ě te h i ké 
základ y sportu a ak i „Rekonstrukce záze í a tri u y fot alového hřiště Červe ý Kostele “.  

Ter í : - 

přijato, pro 10, proti , zdržel se  

Usnesení 9/3/2 

Komise tělový hovy a sportu doporučuje RM a ZM te to zá ěr podpořit svý  souhlase  
s fi a č í spoluúčastí z rozpočtu ěsta Červe ý Kostele  a dofi a ová í ak e „Rekonstrukce 

záze í a tri u y fot alového hřiště Červe ý Kostele “. 

Ter í : do 30. 6. 2019 

přijato, pro 10, proti , zdržel se 0 

Usnesení 9/3/3 
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Komise tělový hovy a sportu doporučuje v případě ezíská í dota e TJ Červe ý Kostele  
realizovat i vestič í ak i „Rekonstrukce záze í a tri u y fot alového hřiště Červe ý Kostele “ 
z vlast í h zdrojů ěsta Červe ý Kostele  v r. 2020.  

Ter í : do 31. 12. 2020 

přijato, pro 10, proti , zdržel se  

 

. Aktuál í řeše í zi ího sportová í 

To áš Jirásek vz esl dotaz a aktuál í řeše í pro lé u s kapa ita i zi í h sportovišť. Starosta 
ěsta Rostislav Petrák upřes il součas ou fázi přípravy výstav y tělo vič y ezi škola i, která y 
ěla pro lé  edostateč é kapa ity sportov í h hal vyřešit: v součas é do ě ový ěstský ar hitekt 

připravuje vý ěh ar hitekto i ké fir y, která y ěla udovu avrh out. Po upřes ě í dotazu a 
dřívější řeše í yla z í ě a ož ost výstav y afukova í haly a te isový h dvor í h TJ Červe ý 
Kostelec  a , čí ž y te isový oddíl uvolnil své hodi y (15) ze sportov í haly. Tento ávrh sportov í 
komisi nadchl a ta s í  jed ohlas ě souhlasila.  

Usnesení 9/3/4 

Komise tělový hovy a sportu doporučuje ěstu Červe ý Kostele  zakoupe í a i stala i 
dvoukurtové afukova í haly pro te isový oddíl jako dílčí řeše í pro lé u edostateč é 
kapa ity tělo viče  a sportov í h hal.  

Ter í : do 31. 9. 2020 

přijato, pro 10, proti , zdržel se  

 

3. Ostat í 

Jiří Vít vz esl dotaz a rekla a e a dodělávky ve volej alové  záze í. Starosta ěsta u doporučil 
o rátit se a od or rozvoje ěsta.  

Jiří Ro ža se zeptal a pravidla řád ého prů ěhu jed á í sportov í ko ise. Taje ík ko ise T. Ká rt 
při lížil ový jed a í řád ko isí, který přikládá v příloze.  

To áš Jirásek vz esl dotaz a ákup sad Ri oGy  do sportov í haly, ož yl od . sportov í ko ise 
v to to vole í  o do í. Starosta ěsta doporučil uvést doporuče í v zápise ještě jed ou. 

Usnesení 9/3/4 

Ko ise tělový hovy a sportu doporučuje zakoupit do sportov í haly další  sady viče ího 
áči í Ri oGy , které y ylo vol ě přístup é pro potře y sportov ů + y ylo ož é z ěj 

sestavit hlediště pří o u hřiště.  

Ter í : do . 9. 2019 

přijato, pro 10, proti 0, zdržel se  
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Zapsal: T. Ká rt 

Dne: 8. 6. 2019 

Ověřil: J. Vít 

 

Příloha: Jed ací řád ko isí rady ěsta a vzor zápisu 

 

Doporuče í radě: 

- Komise tělový hovy a sportu ere a vědo í i for a i o zá ěru TJ Červe ý Kostele , z. s., předložit 
žádost o dota i do podprogra u MŠMT D  Podpora ateriál ě te h i ké základ y sportu a 
ak i „Reko struk e záze í a tri u y fot alového hřiště Červe ý Kostele “. Ko ise tělový hovy a 
sportu doporučuje RM a ZM te to zá ěr podpořit svý  souhlase  s fi a č í spoluúčastí z rozpočtu 

ěsta Červe ý Kostele  a dofi a ová í ak e „Reko struk e záze í a tri u y fot alového hřiště 
Červe ý Kostele “. 

- Komise tělový hovy a sportu doporučuje v případě ezíská í dota e TJ Červe ý Kostele  realizovat 
i vestič í ak i „Reko struk e záze í a tri u y fot alového hřiště Červe ý Kostele “ z vlast í h zdrojů 

ěsta Červe ý Kostele  v r. 2020.  

- Komise tělový hovy a sportu doporučuje ěstu Červe ý Kostele  zakoupe í a i stala i dvoukurtové 
afukova í haly pro te isový oddíl jako dílčí řeše í pro lé u edostateč é kapa ity tělo viče  a 

sportov í h hal.  

- Ko ise tělový hovy a sportu doporučuje zakoupit do sportov í haly další  sady viče ího áči í 
Ri oGy , které y ylo vol ě přístup é pro potře y sportov ů + y ylo ož é z ěj sestavit hlediště 
pří o u hřiště.  

 

Úkoly pro čle y ko ise: 

- sez á it čle y ko ise s jed a ím řádem ko isí rady ěsta ude rozeslá  se zápise  

  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDNACÍ ŘÁD 

KOMISÍ RADY MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

S hvále ý us ese í  Rad  města Červe ý Kostele  

R-2019/9/22 dne 29.4.2019 
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Jed a í řád 

ko isí Rady ěsta Červe ý Kostele  

 

 

 

Čl I. 
Úvod í usta ove í 

 

.. Te to Jed a í řád upravuje základ í úkol  ko isí Rad  ěsta Červe ý Kostele  dále je  „rad “), 

pravidla jeji h jed á í a us áše í, orga izač ě te h i ké zajiště í jeji h či osti a způso  ko trol  
pl ě í jeji h úkolů. 
 

. O lasti tí to Jed a í  řáde  euprave é se řídí plat ý i práv í i předpis  České repu lik , 
záko e  o o í h a přísluš ý i us ese í i rad . 
 

 

Čl. II 
Základ í úkoly ko isí 

 

. Ko ise zřizuje rada jako své i i iativ í a porad í orgá . 
  

. Rada sta ovuje áplň či osti ko isí, ukládá ji  úkol  a projed ává sta oviska a á ět  ko isí. 
 

3. Komise jsou opráv ě  v jadřovat se k da é pro le ati e a základě úkolů ulože ý h radou e o 
a žádost přísluš ého vedou ího od oru ěstského úřadu a předkládat radě z vlast í i i iativ  
ávrh  a pod ět  a řeše í ko krét í h pro lé ů a v pra ovávat ko ep e v da é o lasti. 

 

. Ko ise jsou ze své či osti odpověd  radě. 
 

 

 

Čl. III 
Slože í ko isí 

 

. Rada j e uje a odvolává z fu k e předsed , taje íka a čle  ko ise. Taje ík je j e ová  
zpravidla z řad za ěst a ů ěstského úřadu. 
 

. Předseda ko ise: 
a  řídí a orga izuje prá i ko ise, svolává její jed á í, připravuje progra  jed á í a řídí jeho prů ěh, 

 orga izuje spoluprá i s ostat í i orgá  a orga iza e i, jeji hž či ost se dotýká o lasti, pro 
kterou la přísluš á ko ise zříze a, 
c) zastupuje komisi navenek; zúčastňuje se jed á í rad  v případe h, kd  rada projed ává záležitosti 
spadají í do půso osti přísluš é ko ise a kd  si rada v žádala jeho příto ost, 
d  podepisuje zápis  z jed á í ko ise. 
 

. Taje ík ko ise: 
a  za ezpečuje přípravu podkladový h ateriálů pro jed á í ko ise, 

 pořizuje zápis z jed á í ko ise, vede evide i us ese í a přehled o jeji h pl ě í, 
 zajišťuje veškerou ad i istrativu souvisejí í s či ostí ko ise. 

 

. Rada pověří jed oho ze svý h čle ů dále „pověře ý čle  rad “  zajiště í  ko u ika e ezi radou 
a ko isí.  
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. Jed á í ko ise se ůže účast it jako host kterýkoliv čle  rad , i kd ž e í čle e  ko ise e o 
e í pověře ý  čle e  rad . 

 

 

 

Čl. IV 

Příprava jed á í ko isí 
 

. Jed á í ko ise se ko ají podle potře . 
 

. Jed á í ko ise svolává a řídí její předseda.  
 

. Čle ové ko ise jsou povi i svou eúčast a jed á í ko ise přede  o luvit předsedovi e o 
taje íkovi ko ise. V případě opakova ý h eo luve ý h a se í čle a ko ise je předseda 
opráv ě  radě avrh out jeho odvolá í. 
 

. Jed á í ko ise jsou zpravidla eveřej á. V případě, že je to považová o za účel é, ůže rada 
e o předseda ko ise rozhod out o veřej é  jed á í ko ise. V případě veřej ého jed á í zajistí 

taje ík ko ise vhod ou íst ost a oz á e í o času, ístu a progra u jed á í ko ise a úřed í 
des e a i ter etový h strá ká h ěsta alespoň  d í přede . 
 

. Návrh progra u jed á í ko ise sta oví její předseda a základě us ese í rad , úkolů zada ý h 
radou a aktuál í h potře  ěsta. 
 

. Pozvá ku a ávrh progra u jed á í ko ise o drží čle ové ko ise a pověře ý čle  rad  ejpozději 
7 d í před jed á í . 
 

7. Podkladové ateriál  pro jed á í ko ise zpravidla připravují a požádá í předsed  ko ise 
jed otlivé od or  ěstského úřadu e o orga izač í složk  a příspěvkové orga iza e ěsta. Po 
dohodě s předsedou ko ise ohou ěkteré ateriál  připravovat pří o čle ové ko ise a ji é další 
su jekt  a oso . Vlast í distri u i a a ože í podkladů zajišťuje a základě pok ů předsed  
ko ise taje ík ko ise. 
 

. Materiál  o drží čle ové ko ise ejpozději 3 dny před jed á í , ve výji eč ý h případe h apř. 
dřívější edostup ost e o ee iste e ateriálů  lze píse é podkladové ateriál  předkládat i pří o 

a jed á í ko ise. 
 

Čl. V 

Prů ěh jed á í ko isí 
 

1. V úvodu jed á í s hvaluje ko ise progra  jed á í. Čle ové ko ise ají právo a začátku i 
v prů ěhu jed á í avrhovat dopl ě í další h odů progra u.  
 

. Jed í  z odů progra u je ko trola pl ě í zada ý h úkolů da ý h radou ko isi a ko trola pl ě í 
s hvále ý h us ese í z i ulý h jed á í ko ise. 
 

. Čle ové ko ise ají právo vz ášet dotaz , á ět  a připo í k  k projed áva ý  zprává , 
uplatňovat svá sta oviska k řeše í pro lé ů a avrhovat us ese í. 
 

. Na pozvá í předsed  se ohou jed á í ko ise zúčast it další oso . 
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Čl. VI 
Us ese í a zápis z jed á í ko isí 

 

. Ko ise je s hop a jed at a plat ě se us ášet, je-li příto a adpolovič í větši a vše h její h 
čle ů. 
 

. Ko ise se us ášejí adpolovič í větši ou hlasů vše h svý h čle ů. Taje ík ko ise a pověře ý 
čle  rad  á pouze hlas porad í. 
 

. Projed ává í jed otlivý h odů progra u ko čí přijetí  doporučují ího us ese í, které je 
edíl ou součástí ásled ě v hotove ého zápisu z jed á í. 

 

. Us ese í zpravidla o sahuje: 
a  ávrh  a doporuče í pro radu ěsta, 

 úkol  pro čle  ko ise a ter í  pl ě í. 
 

. Čle ové, kteří hlasovali proti us ese í, ohou požádat, a  jeji h sta ovisko lo s odůvod ě í  
uvede o v zápisu z jed á í ko ise. 
 

.. O každé  jed á í ko ise pořizuje taje ík ko ise zápis. Zápis ověřuje svý  podpise  předseda 

komise. 

 

. Zápis o jed á í ko ise o sahuje zej é a t to údaje: 
a  de  a ísto ko á í, 

 sez a  příto ý h, o luve ý h a eo luve ý h, 
 před ět jed á í a struč é shr utí diskuze, 

d  výsledek hlasová í a přijatá us ese í. 
 

. Součástí origi álu zápisu je vlast oruč ě podepsa á preze č í listi a a píse é ateriál  
projed áva é v komisi. 

 

.  Zápis do  d ů o drží čle ové ko ise, rada a přísluš é od or  ěstského úřadu. Zápis do  d ů 

taje ík ko ise zveřej í a i ter etový h strá ká h ěsta. 
 

 

Čl. VII 
Závěreč á usta ove í 

 

. Te to Jed a í řád ko isí rad  l s hvále  us ese í  rad  R-2019/9/22 dne 29. 4. 2019 a a ývá 
úči osti d e  s hvále í radou ěsta, tj. 29. 4. 2019. 
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Název programu:

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Pracovní verze žádosti - NEODESÍLAT!

Dotace na individuální účel - jednorázové akce - 20RGI02

Název projektu: Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště 

Červený Kostelec

Číslo žádosti:

2020Žádost o dotaci na rok:

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELECNázev právnické osoby/jméno 

a příjmení žadatele o dotaci:

Údaje o žadateli o dotaci

IČO:

DIČ:

00272566

CZ00272566

Datová schránka: sacbh9g

Plátce DPH: ANO

54941

náměstí T. G. Masaryka 120

Červený Kostelec

PSČ:

Ulice:
Obec:Adresa bydliště* nebo 

sídlo**:

Obec (obecní úřad)Právní forma:

ORP: Náchod

Bankovní spojení:

Doručovací adresa:

náměstí T. G. Masaryka 120

Obec:

Ulice:

PSČ: 54941

Červený Kostelec

9005-1428551 / 0100

Bc. Iveta Harasevičová

Email:

Telefon:

iveta.harasevicova@mestock.cz

+420 731 449 570, +420 491 467 538

Kontaktní osoba:

WWW stránky: cervenykostelec.cz

Osoba(y) zastupující žadatele o dotaci s uvedením právního důvodu zastoupení:

- Ing. Rostislav Petrák, Datum narození: 27.01.1977, Trvalý pobyt: nám. T. G. Masaryka 120, Červený Kostelec, 

Důvod zastoupení: starosta mšsta

Osoby s podílem v žadateli o dotaci:

V žadateli o dotaci nemá podíl jiná osoba***

Osoby, v nichž má žadatel o dotaci přímý podíl a výše tohoto podílu:

Žadatel o dotaci má přímý podíl v těchto osobách***

- Voda Červený Kostelec, s.r.o., IČO: 25917919, Sídlo**: Olešnice 340, 549 41 Červený Kostelec, Výše podílu*** v 

procentech: 100

* „Bydlištěm“ se rozumí ve smyslu ustanovení § 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s 

výhradou změny okolností trvale.  

** „Sídlem“ se rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku nebo adresa, kde 

právnická osoba skutečně sídlí, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.

*** „Podílem“ se rozumí obchodní podíl definovaný v ustanovení § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích).

- Rostislav Petrák, Telefon 1: +420 603 201 611, Telefon 2: +420 491 467 548, Email: rostislav.petrak@mestock.cz

Osoby oprávněné k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace:
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Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený KostelecNázev projektu:

Cíle projektu:

Údaje o projektu

Navrhované stavební řešení:

Zázemí fotbalového  hřiště zahrnuje čtyři šatny pro hráče, včetně umýváren a WC. Na 

šatnu pro domácí hráče navazuje ošetřovna, která bude zároveň sloužit i pro masáže 

(bude využívaná i na masáže pro veřejnost). Dále je zde místnost pro rozhodčí a 

delegáta, včetně umývárny a WC. Tato místnost bude zároveň využívána jako zázemí pro 

maséra. Dále je v objektu místnost pro trenéra, místnost správce, dílna údržby a 

technická místnost, kde budou i pračky a sušičky na dresy. Z chodby je přístupná rovněž 

úklidová komora a po schodech vyvýšená místnost komentátora. Před zázemím 

fotbalového klubu je tribuna pro diváky. Je zde i prostor bezbariérově přístupný pro 

imobilní diváky. Nástup hráčů na hřiště je chodbou, vedoucí pod tribunou. Navazující část 

stavby na východní straně obsahuje místnost pohybových aktivit, navazující prostor 

občerstvení s kuchyňkou a zázemím (sklad, šatna personálu s WC, úklidová komora). V 

další části jsou umístěna WC s kapacitou vyhovující pro občerstvení i pro tribunu. Před 

tímto objektem je zastřešená terasa a nekrytá tribuna pro stojící diváky.

Výstavba stávajícího fotbalového zázemí na hlavním hřišti byla ukončena v roce 1954 a v 

průběhu doby na něm nedošlo k žádným podstatným stavebně technickým zásahům. 

V místě plánované stavby se nachází dva oddělené objekty, stávající tribuna a zázemí 

fotbalového hřiště. Zázemí je v dožívajícím stavu, nevyhovuje dnešním požadavkům a je 

ve špatném stavebně technickém stavu, jak z pohledu vlastní konstrukce objektu, tak i co 

se týče zdravotně technických instalací a technických zařízení budovy. Z tohoto důvodu je 

navržena kompletní rekonstrukce celého zázemí, včetně fotbalové tribuny.

Stávající fotbalové zázemí užívá fotbalový oddíl TJ Červený Kostelec z .s. dle smlouvy o 

výpůjčce mezi Městem a TJ. Fotbalový oddíl má momentálně 210 registrovaných členů z 

toho 150 členů v dětských a mládežnických kategoriích. Celkem funguje ve fotbalovém 

oddílu 9 věkových kategorií z 9 možných od předpřípravky po A tým dospělých. Všechny 

kategorie reprezentují město v krajských soutěžích.

Zastupitelstvo města Červený Kostelec schválilo realizaci a financování této investiční 

akce. Stavební náklady jsou celkem 33.111.740 Kč. Bylo požádáno o státní dotaci z 

MŠMT (cca 19 mil. Kč), která nebyla přiznána. Z tohoto důvodu je tato investiční akce pro 

Město Červený Kostelec finančně náročná. 

Proto město žádá o poskytnutí individuální dotace z  KÚ KHK ve výši 7.000.000 Kč, což 

činí 21,15% z celkových stavebních nákladů na akci.

Město Červený Kostelec také žádá o podporu v Operačním programu Životní prostředí na 

Akumulaci srážkových vod ve výši 1,468.038,73 Kč (dotace). V tuto chvíli ve fázi 

hodnocení. 

Realizace této akce je zastupitelstvem města schválená na roky 2020 a 2021.

Odůvodnění žádosti, 

obsah projektu a přínos 

pro KHK:

Účelem projektu je zajištění moderního prostředí pro sport všech věkových kategorií. 

Podpora rozvoje dětí a mládeže. Dojde také k vytvoření lepších sport. možností pro 

obyvatele KHK, Č. Kostelce a okolí. 

V novém zázemí bude možno pořádat i mezinárodní zápasy, krajské, okresní a školní 

turnaje

Účel, na který chce žadatel 

o dotaci požadovanou 

dotaci použít:

nejsouPartneři projektu:

Místo realizace projektu:

54941

Palackého

Červený Kostelec

PSČ:

Ulice:
Obec:

ORP: Náchod
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Rozpočet

Položky:

Celkem:

Investiční výdaje

Dotace:  7 000 000,00 Kč

 33 111 740,00 Kč

Celkové náklady na akci - 33 111 740 Kč

Dofinancovaní Město Červený Kostelec - 26 111 740 Kč

Individuální dotace KÚ KHK - 7 000 000 Kč

Osobní výdaje

Celkem:

Položky:

Dotace:

 0,00 Kč

 0,00 Kč

nejsou

Ostatní neinvestiční výdaje

Celkem:

Položky:

Dotace:

 0,00 Kč

 0,00 Kč

nejsou

Celkové výdaje

Celkem:

Procento dotace:

Požadovaná dotace:

 33 111 740,00 Kč

 7 000 000,00 Kč

21,15%

NEGeneruje zisk:

Zisk

Rozpis vkladu do projektu (rozpis celkových vlastních výdajů)

- rozpočet města Č.K., IČO: 00272566 - 26 111 740,00 Kč (O částku požádáno)

 26 111 740,00 Kč

 33 111 740,00 Kč

 7 000 000,00 Kč

21,15%Procento dotace z celkových 

výdajů projektu:

Celkové výdaje projektu:

Celková požadovaná dotace:

Celkové vlastní výdaje:

Přehled financování realizace projektu

Investiční výdaje žádosti:

Osobní výdaje žádosti:

Neinvestiční výdaje žádosti:

 33 111 740,00 Kč

 0,00 Kč

 0,00 Kč

Ostatní údaje, parametry a přílohy

Specifický údaj

ORP - kde bude projekt realizován: Náchod

Parametry

Počet  osob, pro které bude projekt sloužit:

Dopad projektu:

10000

celokrajský

Cílová skupina: Všechny skupiny obyvatel, od dětí až po seniory, zájmové skupiny, 

školky, školy, jednotlivci v Královéhradeckém kraji, další návstěvníci

Harmonogram projektu

Ukončení projektu:

Zahájení projektu:

31.12.2021

15.05.2020

Časový rozpis aktivit: 31. 12. 2021 - ukončení stavby

08/2020 - zahájení stavby

12/2021 - ukončení stavby
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Název přílohy Popis přílohy žádosti o dotacič.

Přílohy žádosti o dotaci

Položkový rozpočet projektu Povinná příloha, přiložena1.

Výpis z bankovního účtu ne starší 3 měsíců (postačí 1. 

strana) nebo vyplněný formulář - Identifikace bankovního 

účtu

Povinná příloha, přiložena2.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR + FINANČNÍ NÁKLADY3.

8. nemá nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji po termínu jejich plnění,
b. nedoplatek na dani, ani na příslušném penále,

a. nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ani na příslušném penále, na pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ani na příslušném penále,

11. fyzická osoba - proti žadateli o dotaci není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož 

skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele o dotaci, v souvislosti s kterým žádá o dotaci nebo pro trestný čin 

hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

10. právnická osoba - proti statutárnímu zástupci žadatele o dotaci (statutárním zástupcům, pokud z příslušného zákona, statutu 

organizace či podobného dokumentu vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní 

řízení a nebyl (nebyli) odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele o dotaci nebo 

pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,

9. plní povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů České republiky,

7. vůči němu není evidován:

6. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, není předmětem jednání vedoucích ke vstupu do likvidace, uvalení nucené správy, 

nebyl podán návrh na vyrovnání s věřiteli ani se nenachází v podobné situaci vyplývající s příslušných právních předpisů České 

republiky,

5. není v úpadku nebo likvidaci, nebyla na něho uvalena nucená správa, neuzavřel dohodu o vyrovnání s věřiteli, nebyl mu 

uložen zákaz činnosti ani se nenachází v podobné situaci vyplývající z příslušných právních předpisů České republiky,

4. splnil veškeré podmínky pro podání žádosti o dotaci do daného dotačního programu Královéhradeckého kraje stanovené 

daným dotačním programem a zásadami,

3. byl seznámen s podmínkami daného dotačního programu i s aktuálním zněním Zásad pro poskytování dotací a darů z 

rozpočtu Královéhradeckého kraje (dále jen „zásady“) a bere obsah těchto dokumentů na vědomí,

2. všechny registrační údaje uvedené v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) jsou ke 

dni podání této žádosti o dotaci aktuální,

1. veškeré údaje v žádosti a přílohách jsou pravdivé a nezkreslené,

Čestné prohlášení

Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že:

Žadatel o dotaci tímto poskytuje Královéhradeckému kraji údaje uvedené v této žádosti o dotaci k jejich zpracování za účelem 

administrace předmětné žádosti o dotaci Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, a to ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů.
Žadatel o dotaci tímto dává souhlas se zveřejněním svého názvu a sídla/jména, příjmení a bydliště, názvu projektu, účelu, na 

který chce žadatel o dotaci požadovanou dotaci použít, i výše případně poskytnuté dotace na internetových stránkách 

Královehradeckého kraje.

V

Dne
otisk razítka vlastnoruční podpis osoby 

oprávněné k podpisu
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Zápis z jednání finančního výboru ze dne 29. 04. 2020 od 16 hodin  

v malém sále Divadla J.K.Tyla 

 

Přítomni : ing. Kábrt Pavel, , ing. Bohadlo David, Vosáhlová Alena,  

                        ing. Špelda Marek, ing. Kejzlar Roman, ing. Fialová Lada, Mgr. Klapper 

Martin, ing. Novosvětský Miroslav 

Omluveni :     ing. Hanuš Josef 

Hosté : ing. Rostislav Petrák – starosta, Jiří Regner - místostarosta 

                        ing. Věra Udatná – ved.fin.odboru, ing. Pavel Matyska 

 

Program: 1.  Posouzení aktuální ekonomické situace 

                        2. Variantní  řešení plánovaných investic 

                        3. Rozpracovanost investičních akcí roku 2020 

                        4. Diskuse - různé 

 

1. Posouzení aktuální ekonomické situace. 

Projednané materiály: 

- předložený návrh úpravy ekonomických ukazatelů hospodaření města v roce 2020 ve třech 

variantách v návaznosti na varianty realizace investičních akcí města 

- přehled převedených finančních prostředků  ZBÚ  do roku 2020 a celkový aktuální stav 

finančních prostředků na běžných účtech města a přehled plnění rozpočtu daňových příjmů za 

I.Q.2020 

- aktuální stav zadluženosti města – je minimální, splácena je jen půjčka ze SFŽP, kde roční 

splátka jistiny činí 285 tisíc Kč a splátka ročních úroků je 6 tisíc Kč, přičemž zcela doplacena 

bude v roce 2022 

- zpráva ze SMO ČR o příslibu premiéra ve vztahu k obcím –  k jejich hospodaření a 

investiční aktivitě 

- písemné vyjádření ing. Josefa Hanuše je přílohou zápisu 

 

FV bere na vědomí očekávání snížení daňových příjmů města v roce 2020 prozatím  

o 12 % a doporučuje i nadále sledovat postup vlády při realizaci opatření ke zmírnění 

ekonomických důsledků koronavirových omezení a promítnout dopad těchto opatření 

do hospodaření města. 

 

2. Variantní  řešení plánovaných investic a 3. Rozpracovanost investičních akcí r. 2020 

 

Projednané materiály: 

- Projekty na rok 2020 – snížení o 2,5 mil. Kč 

- Investiční akce města (ostatní) – snížení o 0,5 mil Kč (osobní auto nová technologie) 

- Investiční akce města (stavby) – ve 3 různých variantách 

Vedoucí odboru rozvoje města ing. Pavel Matyska zodpověděl dotazy členů FV týkající se 

připravenosti a rozpracovanosti jednotlivých plánovaných investičních akcí roku 2020.  

Starosta společně s ing. Matyskou předložili a okomentovali 3 varianty realizace investičních 

akcí v roce 2020 se zohledněním očekávaného výpadku daňových příjmů a připravenosti 

jednotlivých investičních akcí. 

Ing. Bohadlo zmínil, že předmětem posuzování je pro FV globální pohled na finance města a 

ne zvažování realizace jednotlivých investičních akcí. Uvedl, že město jako součást veřejné 

správy by mělo přispět k rozproudění ekonomiky v této době (pokoronavirové) - hlavně 

realizací všech připravených investičních akcí, protože podnikatelské subjekty vyčkávají a i 

domácnosti odkládají svou spotřebu. Členové FV se shodně vyjádřili i k možnosti čerpání 
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úvěru, ať už letos, nebo v příštích letech: úrokové sazby k úvěrům se budou zřejmě snižovat. 

Předložené tři varianty shodně neuvažují s čerpáním úvěrových prostředků v letošním roce.  

Ing. Špelda uvedl, že není úkolem města startovat ekonomiku státu. Ale dlouhodobě je městu 

vytýkáno, že málo investuje. Dělají se malé akce, nic, co by naše město povzneslo, přitáhlo 

k nám turisty. Proto si myslí, že je zapotřebí investovat, i za cenu nutného čerpání úvěru. 

Ing. Kábrt zmínil možnosti státní podpory v oblasti brownfieldů – což se u nás týká např. 

budovy Textonie (po vyřešení majetkových otázek).  

Starosta seznámil členy FV s aktuálním zásobníkem připravovaných investic a pracovním 

návrhem  možných investic v dalších letech. Starosta dále komentoval možnost výstavby 

Domova pro seniory. Dotační výzvy jsou sledovány především zprostředkovatelskými 

firmami, které městu tuto službu poskytují, dále vedením města a pracovníky odboru rozvoje 

města. 

Členové FV jsou pro variantní řešení č.1, tedy co nejmenší omezení původně plánovaných 

investic v roce 2020. 

 

FV bere zpracovaný materiál na vědomí a doporučuje RM a ZM realizovat připravené 

investiční akce pro rok 2020 v parametrech varianty č.1 a v roce 2021 pokračovat 

v realizaci připravených investičních akcí s možností čerpání úvěrových prostředků. 

Doporučuje aktivní vyhledávání mimořádných covidových dotačních pobídek. 

 

4. Diskuse, různé 

Starosta města odpověděl na dotazy členů finančního výboru ohledně investičních akcí města. 

Zastřešení hradu Vizmburk realizuje příslušné sdružení, město uvažuje se zřízením parkoviště 

ve vztahu k této turistické lokalitě. Ing. Špelda doporučuje instalovat ve středu města 

upoutávku, směrový ukazatel nebo informační panel s upozorněním na tuto rozvíjející se 

turistickou pamětihodnost. 

 

 

Zapsalal: ing. Věra Udatná 

 

 

 

                                                                       

                                                                                             Ing. Pavel Kábrt 

                                                                                     předseda finančního výboru    
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Předfinancování projektu "Vybudování multimediální učebny" 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   r e v o k u j e  

č. usnesení Z-2019/6/26 ze dne 5.12.2019. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

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

učebny" 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   r e v o k u j e  

č. usnesení Z-2020/2/5 ze  dne 27.2.2020. 

 

 

 
 

   

   

 

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.  
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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.  
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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 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Informace z jednání finančního výboru dne 29.4.2020 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace z jednání finančního výboru, které se uskutečnilo dne 29.4.2020. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Zápis z jednání finančního výboru ze dne 29. 04. 2020 od 16 hodin  

v malém sále Divadla J.K.Tyla 

 

Přítomni : ing. Kábrt Pavel, , ing. Bohadlo David, Vosáhlová Alena,  

                        ing. Špelda Marek, ing. Kejzlar Roman, ing. Fialová Lada, Mgr. Klapper 

Martin, ing. Novosvětský Miroslav 

Omluveni :     ing. Hanuš Josef 

Hosté : ing. Rostislav Petrák – starosta, Jiří Regner - místostarosta 

                        ing. Věra Udatná – ved.fin.odboru, ing. Pavel Matyska 

 

Program: 1.  Posouzení aktuální ekonomické situace 

                        2. Variantní  řešení plánovaných investic 

                        3. Rozpracovanost investičních akcí roku 2020 

                        4. Diskuse - různé 

 

1. Posouzení aktuální ekonomické situace. 

Projednané materiály: 

- předložený návrh úpravy ekonomických ukazatelů hospodaření města v roce 2020 ve třech 

variantách v návaznosti na varianty realizace investičních akcí města 

- přehled převedených finančních prostředků  ZBÚ  do roku 2020 a celkový aktuální stav 

finančních prostředků na běžných účtech města a přehled plnění rozpočtu daňových příjmů za 

I.Q.2020 

- aktuální stav zadluženosti města – je minimální, splácena je jen půjčka ze SFŽP, kde roční 

splátka jistiny činí 285 tisíc Kč a splátka ročních úroků je 6 tisíc Kč, přičemž zcela doplacena 

bude v roce 2022 

- zpráva ze SMO ČR o příslibu premiéra ve vztahu k obcím –  k jejich hospodaření a 

investiční aktivitě 

- písemné vyjádření ing. Josefa Hanuše je přílohou zápisu 

 

FV bere na vědomí očekávání snížení daňových příjmů města v roce 2020 prozatím  

o 12 % a doporučuje i nadále sledovat postup vlády při realizaci opatření ke zmírnění 

ekonomických důsledků koronavirových omezení a promítnout dopad těchto opatření 

do hospodaření města. 

 

2. Variantní  řešení plánovaných investic a 3. Rozpracovanost investičních akcí r. 2020 

 

Projednané materiály: 

- Projekty na rok 2020 – snížení o 2,5 mil. Kč 

- Investiční akce města (ostatní) – snížení o 0,5 mil Kč (osobní auto nová technologie) 

- Investiční akce města (stavby) – ve 3 různých variantách 

Vedoucí odboru rozvoje města ing. Pavel Matyska zodpověděl dotazy členů FV týkající se 

připravenosti a rozpracovanosti jednotlivých plánovaných investičních akcí roku 2020.  

Starosta společně s ing. Matyskou předložili a okomentovali 3 varianty realizace investičních 

akcí v roce 2020 se zohledněním očekávaného výpadku daňových příjmů a připravenosti 

jednotlivých investičních akcí. 

Ing. Bohadlo zmínil, že předmětem posuzování je pro FV globální pohled na finance města a 

ne zvažování realizace jednotlivých investičních akcí. Uvedl, že město jako součást veřejné 

správy by mělo přispět k rozproudění ekonomiky v této době (pokoronavirové) - hlavně 

realizací všech připravených investičních akcí, protože podnikatelské subjekty vyčkávají a i 

domácnosti odkládají svou spotřebu. Členové FV se shodně vyjádřili i k možnosti čerpání 
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úvěru, ať už letos, nebo v příštích letech: úrokové sazby k úvěrům se budou zřejmě snižovat. 

Předložené tři varianty shodně neuvažují s čerpáním úvěrových prostředků v letošním roce.  

Ing. Špelda uvedl, že není úkolem města startovat ekonomiku státu. Ale dlouhodobě je městu 

vytýkáno, že málo investuje. Dělají se malé akce, nic, co by naše město povzneslo, přitáhlo 

k nám turisty. Proto si myslí, že je zapotřebí investovat, i za cenu nutného čerpání úvěru. 

Ing. Kábrt zmínil možnosti státní podpory v oblasti brownfieldů – což se u nás týká např. 

budovy Textonie (po vyřešení majetkových otázek).  

Starosta seznámil členy FV s aktuálním zásobníkem připravovaných investic a pracovním 

návrhem  možných investic v dalších letech. Starosta dále komentoval možnost výstavby 

Domova pro seniory. Dotační výzvy jsou sledovány především zprostředkovatelskými 

firmami, které městu tuto službu poskytují, dále vedením města a pracovníky odboru rozvoje 

města. 

Členové FV jsou pro variantní řešení č.1, tedy co nejmenší omezení původně plánovaných 

investic v roce 2020. 

 

FV bere zpracovaný materiál na vědomí a doporučuje RM a ZM realizovat připravené 

investiční akce pro rok 2020 v parametrech varianty č.1 a v roce 2021 pokračovat 

v realizaci připravených investičních akcí s možností čerpání úvěrových prostředků. 

Doporučuje aktivní vyhledávání mimořádných covidových dotačních pobídek. 

 

4. Diskuse, různé 

Starosta města odpověděl na dotazy členů finančního výboru ohledně investičních akcí města. 

Zastřešení hradu Vizmburk realizuje příslušné sdružení, město uvažuje se zřízením parkoviště 

ve vztahu k této turistické lokalitě. Ing. Špelda doporučuje instalovat ve středu města 

upoutávku, směrový ukazatel nebo informační panel s upozorněním na tuto rozvíjející se 

turistickou pamětihodnost. 

 

 

Zapsalal: ing. Věra Udatná 

 

 

 

                                                                       

                                                                                             Ing. Pavel Kábrt 

                                                                                     předseda finančního výboru    
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Hospodaření města za leden až prosinec 2019 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  hospodaření města za leden až prosinec 2019 

2.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Červený Kostelec za období 1.1.2019 - 

31.12.2019. 

 

 

 
 

   

   

 

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



Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Rozpočtové opatření č. 11/2020 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4216 o 1.864.401,02 Kč z důvodu přijaté investiční dotace na 

akci „Navýšení kapacity sběrného dvora“ a odpojení této částky z rozpočtu města přes položku 

financování (8115) 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Rozpočtové opatření č.13/2020 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na paragrafu 2310 (pitná voda) o 3 mil. Kč z důvodu 

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

odečtové síti“ do roku 2020 a pokrytí výdajů ve výši 1,5 mil.Kč dotací přijatou v roce 2019 od 

KHK a zapojenou do rozpočtu 2020 přes položku financování 8115 a současně snížením 

kapitálových výdajů na projekty na paragrafu 3639 o 1,5 mil. Kč. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Rozpočtové opatření č.14/2020 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4216  o  1.880.027,16 Kč z důvodu přijaté průtokové 

investiční dotace pro ZŠ V. Hejny na akci „Multimediální učebna“ realizovanou v roce 2019  a 

zároveň zvýšení výdajů na paragrafu 3113 o 1.880.027,16 Kč z důvodu přeposlání této průtokové 

dotace škole. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Žádost o podporu opravy a zastřešení hradu Vízmburku 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

finanční dar ve výši 70 000,- na opravu a zastřešení hradu Vízmburk pro Sdružení Vízmburk, z. s. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Dočasné snížení nájemného z nebytových prostor města 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

dočasné snížení nájmu nájemcům nebytových prostor města uvedených v přiloženém seznamu za 

měsíce duben, květen a červen 2020 na nulovou výši. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Informace z jednání kontrolního výboru ze dne 19.10.2019 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace z jednání kontrolního výboru ze dne 17.10.2019 a záznam o provedené kontrole. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 

  

 
 

 

 
  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 

 

 

 
 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Červený Kostelec 
 

 

Zápis z 3. jednání kontrolního výboru  

 ze dne 17.10.2019 
 

 

Termín konání:  17.10.2019 od 16,30 hod. 

Místo konání: kancelář místostarosty města Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120 

 

Přítomni: Richard Bergmann, Marcela Kollertová, Zuzana Minaříková, Tomáš Rýdl 

                Josef Vondra,  

Omluveni:  Marcela Franková, Jana Špeldová, Petr Nejman, Monika Kozáková
  

 

Program jednání: 

 

1. Schválení programu 

2. Zhodnocení provedené kontroly 

3. Stanovení následných kontrol 
4. Různé 

 

ad 1) 

Jednání zahájila a řídila předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva města Červený 

Kostelec (dále jen KV) paní PharmDr. Zuzana Minaříková. Přítomna byla nadpoloviční 

většina. KV byl usnášeníschopný. 

 

Usnesení č. 2019/03/01/KV – Kontrolní výbor schvaluje předložený program jednání 

Hlasování : přítomno: 5, pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0 

 

ad 2.  

Kontrolní skupina, ve složení Marcela Kollertová a Josef Vondra, seznámili KV s výsledkem 

kontroly „Výběrové řízení na architekta města Červený Kostelec“. RM vyhlásila  výběrové 

řízení dne 25.2.2019. Otevírání obálek celkem 13 uchazečů proběhlo dne 27.3.2019, ke 

druhému kolu výběrového řízení bylo k ústnímu jednání dne 18.4.2019 pozváno 9 uchazečů. 

Výběrová komise doporučila RM nejvhodnějšího kandidáta a RM jej dne 29.4.2019 

jmenovala do funkce městského architekta. 

Závěr – jednalo se o výběrové řízení na obsazení pracovní pozice, kde nelze takovou 

kontrolou objektivně posoudit profesní kvalitu toho kterého uchazeče. Proces výběru je 

dokumentován. Výběr zaměstnance na pracovní pozici je vždy na základě subjektivního 

názoru osob, které výběr provádějí. Zaměstnanecký poměr se řídí platnou legislativou. 

V kompetenci rady města je, v případě nespokojenosti s vybraným uchazečem, provést nové 

výběrové řízení. 

 

Usnesení č. 2019/03/02/KV – Kontrolní výbor bere na vědomí výsledek provedené 

kontroly. 
Hlasování: přítomno: 5,  pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0  
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ad 3) 

V platnosti zůstává stanovení a rozdělení plánovaných kontrol: 

Výherní automaty a terminály – M. Kollertová, J.Vondra 

Kontrola plnění usnesení RM a ZM – P.Nejman, T.Rýdl 

 

Usnesení č. 2019/02/03/KV – Kontrolní výbor schvaluje plánované kontroly 

 Hlasování: přítomno: 5,  pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0  

 

ad 4) 

Kontrolní výbor se napříště bude scházet ve čtvrtek od 17,30 hod. Datum  a místo schůzky 

v roce 2020 budou upřesněny. 

 

 

 

Zapsala: 17.10.2019  

I.Petirová 

 

 

 

                                                                                               PharmDr. Zuzana Minaříková v.r. 

                                                                                                     předsedkyně KV 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Informace z jednání kontrolního výboru ze dne 5.3.2020 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace z jednání kontrolního výboru ze dne 5.3.2020 a z provedených kontrol. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Kontrolní výbor Zastupitelstva města Červený Kostelec 
 

 

Zápis ze 4. jednání kontrolního výboru  

 ze dne 5. 3. 2020 
 

 

Termín konání:  5. 3. 2020 od 16:30 hod. 

Místo konání: kancelář místostarosty města Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120 

 

Přítomni: Richard Bergmann, Marcela Kollertová, PharmDr. Zuzana Minaříková, Tomáš 

Rýdl,  Josef Vondra, Ing. Marcela Franková, Mgr. Jana Špeldová, Petr Nejman, Monika 

Kozáková 

 

Program jednání: 

 

1. Schválení programu 

2. Zhodnocení provedených kontrol 

3. Stanovení následných kontrol 
4. Různé 

 

 

ad 1) 

Jednání zahájila a řídila předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva města Červený 

Kostelec (dále jen KV) paní PharmDr. Zuzana Minaříková. Přítomni byli všichni členové 

výboru. KV byl usnášeníschopný. 

 

Usnesení č. 2020/04/01/KV – Kontrolní výbor schvaluje předložený program jednání 

Hlasování : přítomno: 9, pro – 9, proti – 0, zdržel se - 0 

 

 

ad 2. 1. 

Kontrolní skupina, ve složení Richard Bergmann a Mgr. Jana Špeldová, seznámili KV 

s výsledkem kontroly „Výběrové řízení na rekonstrukci malého sálu Divadla J. K. Tyla ve 

vztahu k usnesením RM a ZM“. Kontrola proběhla na odboru rozvoje města, jehož vedoucí 

Ing. Pavel Matyska poskytl veškeré potřebné podklady.  

V roce 2017 byla zadána objednávka na zpracování projektové dokumentace i požadavek na 

úpravu výběru zpracovatele projektové dokumentace interiéru. Po vyhodnocení vypsaného 

výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace byla uzavřena Smlouva o dílo. K této 

smlouvě byly 4 dodatky. První 3 dodatky se týkaly prodloužení termínu odevzdání projektové 

dokumentace. Dodatek č. 4 řešil navýšení částky o vícepráce. Stavební povolení bylo vydáno 

22. 8. 2018. Následovalo výběrové řízení, do kterého se nikdo nepřihlásil. V nově vyhlášeném 

řízení bylo osloveno 15 firem, ale byla podána jen 1 nabídka s částkou o 800 tisíc vyšší, než 

bylo zadání. Zastupitelstvo navýšení schválilo a smlouva byla uzavřena. 

22. 3. 2019 si Policie ČR vyžádala podklady výběrového řízení na zhotovitele z důvodu 

trestního oznámení na neznámého pachatele. Policie ČR případ uzavřela s tím, že nedošlo 

k žádnému porušení, ale nedala to vědět vedení města. Pan starosta si proto nechal zpracovat 

odborné posouzení advokátní kanceláře KVB a kancelář potvrdila, že k pochybení nedošlo. 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání
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Závěr – z provedené kontroly je zřejmé, že k žádnému pochybení nedošlo. Celá dokumentace 

je velmi přehledně založena. 

 

ad. 2.2. 

Kontrolní skupina ve složení Ing. Marcela Franková, Monika Kozáková a PharmDr. Zuzana 

Minaříková, informovaly KV o provedené kontrole o výběrovém řízení na akci „Oprava 

sociálních zařízení Brodský“. 

Kontrola proběhla na majetkovém odboru města a přítomní pracovníci poskytli kontrolní 

skupině požadované podklady a vysvětlení. 

Projektová dokumentace byla zpracována v lednu 2017. Prostředky na realizaci byly 

vyčleněny v rozpočtu města na rok 2019. Do výběrového řízení na zhotovitele stavby bylo 

osloveno 7 firem, nabídku podaly 4 firmy. Byla vybrána firma Delta Velké Poříčí s.r.o. s 

cenou dle smlouvy 1659 tisíc Kč. Ke smlouvě byly uzavřeny 2 dodatky, RM schválené změny 

kabinek, obkladů a oprava dešťové kanalizace. Oprava elektroinstalace podle zjištěných závad 

byla zadána přímou objednávkou firmě Eltym v ceně 47 tisíc Kč. Následně byly vyčísleny i 

vícepráce a méněpráce a konečné vyúčtování dle dodatku č.2 je 1982 tisíc Kč. 

Závěr: Podle zjištění KV nedošlo k žádnému pochybení. Dokumentace je vedena přehledně. 

 

ad 2.3. 

Kontrolní skupina ve složení Ing. Marcela Franková, Monika Kozáková a PharmDr. Zuzana 

Minaříková, dále informovaly KV o provedené kontrole o výběrovém řízení na akci „Oprava 

kaple ve Stolíně“. Kontrola proběhla opět na majetkovém odboru města za přítomnosti 

pracovníků odboru.  

Projektovou dokumentaci vypracoval Jiří Kocián v termínu 5/2017 s rozpočtem 318 tisíc Kč. 

Restaurátorský záměr zpracoval Patrik Rosa v termínu 09/2017 a rozpočtu 68,5 tisíc Kč. 

Výběrové řízení bylo vyhlášeno 27. 12. 2018 a bylo osloveno 6 firem. Nabídku podaly 4 

firmy. Byla vybrána firma ProBuild s.r.o. Červený Kostelec s nabídkou 326 tisíc Kč s DPH. 

V průběhu prací došlo ke změnám – nová podlaha, nátěr oken, nové svody, po injektáži zdí 

vápenná omítka a opatření pro větrání. Byly vyčísleny vícepráce i méněpráce a celková cena 

činila 374 974,- Kč s DPH. Restaurátorské práce provedl p. Patrik Rosa, cena i s demontáží 

oltáře činila 70 tisíc Kč. 

Závěr: Podle zjištění KV nedošlo k žádnému pochybení. Dokumentace je vedena přehledně. 

 

ad 2.4.2 

Kontrolní skupina ve složení Josef Vondra a Marcela Kollertová provedla kontrolu poplatků z 

povolování umístění herních prostor v roce 2019 na finančním odboru úřadu. Kontrolou bylo 

zjištěno, že při přijetí žádosti je žadatel povinen uhradit správní poplatek ve výši 4.000,- Kč a 

při žádosti o změnu k umístění herního prostoru je povinen spolu se žádostí uhradit správní 

poplatek 2500,- Kč. V roce 2019 byla podána jediná žádost o vydání změnového rozhodnutí u 

jediné povolené herny na území města. 

Závěr: Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení. Jakékoliv další poplatky spojené 

s provozováním výherních automatů řeší Ministerstvo vnitra ČR a nejsou tedy v kompetenci 

kontrolní činnosti KV. 

 

 

Usnesení č. 2020/04/02/KV – Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky provedených 

kontrol. Nebyla zjištěna žádná pochybení. 
Hlasování: přítomno: 9,  pro – 9, proti – 0, zdržel se - 0  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání
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ad 3) 

Stanovení a rozdělení plánovaných kontrol: 

Kontrola plnění usnesení RM a ZM – P. Nejman, T. Rýdl 

 

Usnesení č. 2020/04/03/KV – Kontrolní výbor schvaluje plánované kontroly 

 Hlasování: přítomno: 9,  pro – 9, proti – 0, zdržel se - 0  

 

 

ad 4) 

Kontrolní výbor se napříště bude scházet ve čtvrtek od 17:30 hod. Datum  a místo schůzky  

budou upřesněny. 

 

 

 

Zapsala: 06. 03. 2020  

             I. Petirová 

 

 

 

 

                                                                                               PharmDr. Zuzana Minaříková v.r. 

                                                                                                     předsedkyně KV 

 

 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Žádost ZUŠ o doplňkovou hospodářskou činnost a uzavření Dodatku č. 

2 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

1.  přílohu č.4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy, Nerudova 511, 

Červený Kostelec: 

Pravidla pro doplňkovou hospodářskou činnost 

2.  Základní umělecké škole, Nerudova 511, Červený Kostelec, uzavření Dodatku č.2 ke 

zřizovací listině ohledně doplňkové hospodářské činnosti školy. Okruhy doplňkové činnosti: 

1) pronajímání nebytových prostor  

2) půjčování hudebních nástrojů  

3) vzdělávací kursy 

4) organizování veřejných akcí kulturního charakteru 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 

  

 
 
 

 

  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání
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Město Červený Kostelec       Č.j.:  

 

 

DODATEK č. 2 

ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace  

Základní umělecká škola Červený Kostelec 
 

 

vydaný v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 179 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem města Červený Kostelec 

usnesením č. Z-2020/x/x ze dne xx.xx.2020. 

 

Tímto Dodatkem č.2 se doplňuje zřizovací listina č.j.02322/2015 schválená Zastupitelstva města 

Červený Kostelec usnesením č. Z-2015/1/9 ze dne 26.2.2015, v čl. III. o doplňkovou hospodářskou 

činnost příspěvkové organizace a celý článek III. nově zní:                

 

 

Čl.III. 

 

Vymezení účelu a předmětu činnosti organizace 

 

A/ Hlavní činnost: 

---------------------- 

 

1. Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti 

zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon 

činnosti. Příspěvková organizace jako základní umělecká škola poskytuje základní umělecké 

vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

B/ Doplňková hospodářská činnost: 

--------------------------------------------- 

Okruhy doplňkové činnosti: 

Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti. Tato činnost nesmí narušovat plnění 

hlavní činnosti a sleduje se odděleně. 

 

1. Pronajímání nebytových prostorů  

2. Půjčování hudebních nástrojů 

3. Vzdělávací kursy 

4. Organizování veřejných akcí kulturního charakteru 
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Doplňková činnost se řídí pravidly podle přílohy č.4 zřizovací listiny. 

 

 

V Červeném Kostelci dne xx.xx.2020 

 

 

Přílohy:  :  č.4 - Pravidla pro doplňkovou hospodářskou činnost 

  

 

 

 

 

 

 

……………………….                                                              ………………………… 

Ing. Rostislav Petrák                         Jiří Regner 

  starosta města                                                                          místostarosta 
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Příloha č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace č.j. 02322/2015 

 

Základní umělecká škola Červený Kostelec 
Nerudova 511, Červený Kostelec 

 

schválené usnesením Zastupitelstva města Červený Kostelec usnesením č. Z-2020/ ze dne 
 

 

 

 

PRAVIDLA PRO DOPLŇKOVOU HOSPODÁŘSKOU ČINNOST 

 

 
Zásady: 

 

1. doplňková činnost nesmí být ztrátová, cenová kalkulace musí obsahovat přiměřenou míru 

zisku 

2. kalkulaci a fakturační ceny stanovuje ředitel 

3. nesmí být financovaná z poskytnuté dotace města 

4. musí být v souladu s platnými předpisy a oprávněními 

5. doplňková činnost podléhá schválení zřizovatele – zastupitelstva města 

6. v případě pronájmů musí být určena odpovědnost za vzniklé škody 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Koupě pozemků p.č. 208/1, p.č. 290/26, p.č. 270/29 a p.č.208/15 

všechny v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí - bývalá skládka 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

podat žádost na SPÚ o úplatný převod pozemků p.č. 208/1, p.č. 290/26, p.č. 270/29 a p.č.208/15 

všechny v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí z majetku státu do majetku Města Červený Kostelec. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu nemovitostí 1/8 stavby č.p. 

199, na poz. p.č.st. 306/1 a 1/13 poz. p.č. st. 306/2, vše v k.ú. Úpice 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

bezúplatný převod nemovitostí z majetku Města Červený Kostelec 1/8 stavby č.p. 199, na poz. 

p.č.st. 306/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 236 m2 a 1/13 poz. p.č. st. 306/2 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 426 m2, vše v k.ú. Úpice do majetku Města Úpice, Pod městem 624, 

542 32 Úpice. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1189/2 v k.ú. Červený Kostelec 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   r e v o k u j e  

usnesení ZM č. Z-2019/3/10 ze dne 25. 4. 2019. 

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

bezúplatný převod části „B“ pozemku p.č. 1189/2 v k.ú. Červený Kostelec z majetku ÚZSVM 

podle přiložené situace do majetku Města Červený Kostelec s tím, že se Město Červený Kostelec 

bude podílet na úhradě za vypracování geometrického plánu. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ NÁCHOD, 
RAISOVA 2055, 547 01 NÁCHOD

µ#4852/HNA/2018-HNAM@S¸
4852/HNA/2018-HNAM 

VÁŠ DOPIS ZN.:  

PŘIJATO DNE:           

NAŠE Č.J.: UZSVM/HNA/4074/2018-HNAM

VYŘIZUJE: Šulcová Naděžda

ÚTVAR: 5075

TELEFON: +420 491 457 274

E-MAIL: Nadezda.Sulcova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC
náměstí T. G. Masaryka 120
54941  Červený Kostelec

k rukám starosty města

DATUM: 2018-12-20

Žádost o sdělení - pozemek pozemková parcela č. 1189/2 k.ú. Červený Kostelec

Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen 
„úřad“) je příslušný hospodařit s pozemkem pozemková parcela č. 1189/2 k.ú. Červený Kostelec.

Na základě našeho osobního jednání Vás žádáme o vyjádření k níže uvedenému.
Úřad zamýšlí výše uvedený pozemek zrealizovat tzn. převést na nového vlastníka, a proto Vás 
žádáme o vyjádření k námi navrženým variantám řešení. Jelikož se dle územního plánu jedná o 
pozemek zařazený v plochách veřejných prostranství, které jsou určeny k obecnému užívání, 
Vám navrhujeme:

 Celý pozemek převést na město Červený Kostelec.
 Pozemek rozdělit geometrickým plánem na dvě části. Část „A“ převést na fyzickou 

osobu a část „B“ převést na město Červený Kostelec jako účelovou komunikaci. Tímto 
řešením by byla splněna podmínka vyplývající z územního plánu a dále by byl zajištěn 
přístup k sousedním pozemkům (ppč. 1184/7, 928/26, 928/49, 1184/2, 928/24).
V případě této navržené varianty na rozdělení pozemku Vás žádáme také o sdělení,   
zda by se město mohlo finančně podílet na úhradě za vypracování geometrického 
plánu. 

 
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem

Ivana Bednářová
ředitelka odboru Odloučené pracoviště Náchod

Přílohy: snímek katastrální mapy

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Informace z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 13.2.2020 

 

 

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. února 2020. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 

  

 
 

 

 
  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 

 
 

 
Zápis z 4. jednání osadního výboru Horní Kostelec 
dne 13.února 
 

Přítomní členové: Jana Illnerová,  Pavel Holzapfel, Tomáš Rýdl, Jaroslav Vencl, Vladimír Kábrt,  
                              Ladislav Kollert, Martin Nývlt, Vojtěch Špulák, Alice Baricová 
 
Omluveni: 0 
Neomluveni: 0 

Hosté: Jiří Regner – místostarosta, Michal Škoda – velitel Městské policie 
 
Zahájení a schválení programu 
 
Předseda OV zahájil jednání a konstatoval, že OV je usnášeníschopný. Byl schválen následující program: 
 
1. Kontrola plnění usnesení a úkolů 
2. Informace vedení města 
3. Návrhy osadního výboru 
4. Diskuze 
 
přijato, pro  9, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Kontrola plnění usnesení a úkolů 

Usnesení 2019/2/2 - Potřeba odvodnění pozemku p. Josefa Novotného – zatím nelze realizovat – VaK 
                                   brání připojení souběžně, které je připraveno 

Usnesení 2019/3/2 – majetkové poměry hřiště v HK, řešení hřiště jako celku – domeček u hřiště   
                                      (obec   Sokolská),   - stále v řešení 
Usnesení 2019/4/2 - Nevhodné parkování na komunikacích Na Strži, Souběžná – kontrola MP 

                                      vyjádření  a vysvětlení s Michalem Škodou zástupcem Městské Policie – 13.2.2020 

Usnesení 2019/6/3    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) – zatím nedořešeno 
Usnesení 2019/7/3 Požadavek na opravu městské komunikace v Horním Kostelci k č.p.182 – ZŠ 

- oprava díry u veřejného osvětlení vydržela týden 

Usnesení 2019/8/3 -uschlý javor v Horním Kostelci za sekyrkárnou – strom odstraněn 
Usnesení 2019/10/3 - vyhřívané zrcadlo u Hobla  - odloženo 
Usnesení 2019/11/3 - návrh nového parkování pod p.Dusílkem – proměřeno – výhledově možnost  
                                        5 – 8 parkovacích míst 
 
2. Informace vedení města 
 
2.1 Informace o investičních akcích města na rok 2020 
 
Místostarosta seznámil členy osadního výboru s plánovanou rekonstrukcí  silnice III/5672.  
Plánovaný začátek  rekonstrukce 16.3.2020. 
Objízdné trasy pro místní obyvatele jednosměrně po souběžných komunikacích Na Strži a Souběžná.(zákaz stání) 
Objízdné trasy navrhlo město. Objízdná trasa pro místní i pro zaměstnance firem. 
I.etapa rekonstrukce od křižovatky U koně po pneuservis a obchod Pája – cca do léta 
II.etapa obchod Pája, škola – v době  letních prázdnin 
               Škola, Rozcestí – do konce listopadu 2020 
Na začátku a konci trasy zákazová značka. 
Končiny průjezdné bez omezení.  
Oficiální objízdná trasa hromadné dopravy přes Rtyni v Podkrkonoší 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 

 
 

Bližší info na stránkách města https://www.cervenykostelec.cz/rekonstrukce-ul-jiraskova 

Upozornění na veřejné jednání ve věci realizace akce "Rekonstrukce silnice III/5672" (ulice Jiráskova a 
Horní Kostelec)  - ve středu 26. února 2020 od 17.00 hodin v kině Luník v Červeném Kostelci 
Jednání se zúčastní zástupci města Červený Kostelec, vybraný zhotovitel stavby a Policie České republiky 
- dopravní inspektorát. 
Letos projekt na chodník a osvětlení proti Staku. 
 
2.2. Informace od velitele Městské policie Michala Škody 

Seznámení s problematikou nedostatku parkovacích míst v ČK i HK. Upozornění členů osadního výboru 
na nevhodné parkování na komunikacích Na Strži, Souběžná, V Zahradách. Bude se řešit s využitím 
těchto ulic pro objízdné trasy při rekonstrukci silnice III/5672. 
 
3. Návrhy osadního výboru 
 
 
3.1 Odpadkové koše podél hlavní komunikace v Horním Kostelci 
 
Usnesení 2020/4/1 
Osadní výbor HK navrhuje umístění košů podél hlavní komunikace v HK i mimo zastávky 
 
Přijato, pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 
 
3.2. Zajištění úklidu místních autobusových zastávek 
Usnesení 2020/4/2 
Osadní výbor navrhuje průběžnou kontrolu a zajištění úklidu zastávek 
 
Přijato , pro 9, proti 0, zdrželo se 0 
 
 
3.3. Návrh na využívání restaurace U Hobla  
 
Usnesení 2020/4/3 
Osadní výbor HK navrhuje projednat možnost využívání bývalé restaurace U Hobla pro setkávání a akce místních 
občanů 
 
Přijato , pro 9, proti 0 , zdrželo se 0 
 
 
4. Diskuze 
 
J.Illnerová – problém školního autobusu v době rekonstrukce  
13.2. proběhla zkušební jízda školního autobusu včetně otočení pod restaurací U Hobla 
Školní autobus pojede přes Rtyni v Podkrkonoší, Horní Rtyni a Rozcestí k zastávce Cukrárna Vítek. 
Nebude obsluhována zastávka Kovovýroba – cca 20 – 25dětí 
Doporučeno maximální využívání školního autobusu. Doporučuji situaci konzultovat a řešit s rodiči žáků školy. 
 
A.Baricová – problém připojení kanalizace 
Po upozornění ze strany města – listopad 2019 – je obtížné stihnout termínově připravit připojení projekčně do 
konce února 2020 
 
P. Holzapfel –návrh  zpoplatnění parkování 
Návrh -problematiku  nevhodného parkování na místech, kde je pak omezen průjezd těmito místy  - by mohlo 
vyřešit zpoplatnění parkování  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání

https://www.cervenykostelec.cz/rekonstrukce-ul-jiraskova


 

 
 

 

V. Špulák – vyřešení nebezpečného přecházení od autobusu v Horním Kostelci Na Rozcestí  
Loni v březnu zde při přecházení došlo k úrazu dítěte. Místo velmi nepřehledné  
 
Zapsala:   Jana ILLNEROVÁ 
 
Dne: 13.2.2020 
 
Ověřil:   Jiří Regner 
 
 
 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání
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Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Zápis z 5. jednání osadního výboru Stolín 
dne 9. března 2020 
 
Přítomní členové: 4 
Hosté: dle prezenční listiny 
 
Zahájení a schválení programu 
 
Předseda OV zahájil jednání a konstatoval, že OV je usnášeníschopný. Byl schválen následující program: 
 
1. Připomínka občanů Mstětína 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
3. Nové podměty osadního výboru 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
1. Připomínka občanů Mstětína na havarijní stav komunikace 
 
Přítomní občané Mstětína upozornili na špatný stav komunikace směrem k Bašům u zaslepeného propustku. 
Cesta je z poloviny zaplavena vodou a podmáčením se neustále zhoršuje její stav. Požadují zjednání nápravy. 
Místostarosta vysvětlil nutnost zaslepení propustku z důvodu stížnosti pána z Červené Hory.  
Občané Mstětína s tímto jednáním zásadně nesouhlasí, propustek zde byl vždy a nejedná se o novou stavbu.  
Místostarosta nastínil řešení, které by mohlo vzniknout v rámci pozemkových úprav Červené Hory. Zde se ale 
jedná o časově vzdálené řešení. 
Závěrem diskuse bylo přijetí požadavku Osadního výboru na vyřešení havarijního stavu místní komunikace. 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
 

- 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. 
Info 2020 – stavba chodníku bude sloučena se stavbou komunikace Správy silnic, v termínu 2025 a dále. 
Projednávání této akce bude OV nadále sledovat.  
 
Zůstává v zápisu již 5 let 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 2. Zaštěrkování pozemku u Izomatu podél komunikace III třídy  

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 

 
 

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. 
9. 3. 2019 Po projednání 16.9.2019 byl tento bod vypuštěn, avšak stavba byla poté sloučena se stavbou komunikace 
Správy silnic, v termínu 2025 a dále. Tím má znovu smysl se k tomuto záměru vrátit. 21. 1. 2020 proběhla schůzka 
na místě za účasti vedení města, vedení OV a Izomat. Bylo domluvena vzájemná koordinace záměrů, výstavba 
nového oplocení, kácení dřevin a zaštěrkování komunikací. Místostarosta potvrdil, že realizace je naplánovaná na 
2-3 Q 2020 
  
Zůstává v zápisu od 6.3.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 3. 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. 
Splněno listopad 2019 
 
Vypouští se 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 4. 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. 
Splněno listopad 2019 
 
Vypouští se 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 5. 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 
9.3.2020 Místostarosta uvedl, že v roce 2020 budou instalovány 2 vývěska na hasičárnu a výlepová plocha 
s nástěnkou na Mstětíně. 
 
Zůstává v zápisu od 6.3.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 

 
 

 
- 6. 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.  
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. 
9.3.2020 V listopadu byla realizovaná část 1 a 2. Místostarosta uvedl, že dotace stále není. Osadní výbor zásadně 
nesouhlasí s navyšováním komunikací v zastavěné části obce – mezi domy. Zde je nutné řešit u úpravu podloží jako 
tomu bylo například podél hřiště ve Stolíně. 
 
Zůstává v zápisu týká se celého období 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 7. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.2019 nesplněno. 
16.9.2019 nesplněno. OV doporučuje zařadit alespoň jednu komunikaci do rozpočtu 2020. 
9.3.2020 Místostarosta uvedl, že v rozpočtu města je připraveno 50 tis na dosypání těchto komunikací s větší 
opravou se zatím nepočítá. OV ale trvá na vyhotovení rozpočtových nákladů. 
  
Zůstává v zápisu týká se celého období 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 8. 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. 
9.3.2020 Dle diskuse OV již nebude řešeno. Úklid asi nebyl proveden, ale je to již zarostlé.  
 
Vypouští se 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 9. 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. 
9.3.2020 Místostarosta uvedl, že přípravu projektu převzal odbor investic. Mstětíňáci doporučují umístit k haltýři 
lavičku, je to na turistické trase a jedná se o vhodné místo odpočinku. 
  
Zůstává v zápisu od 6.3.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 10. 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. 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



 

 
 

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. 
9.3.2020 projednáno v bodě číslo 7, bude provedeno v roce 2020.  
 
Zůstává v zápisu od 6.3.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 11. 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. 
9.3.2020 Místostarosta nedodělky budou odstraněny 
 
Zůstává v zápisu od 5.6.2019 do odstranění nedodělků. 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 12. 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. 
9.3.2020 Místostarosta předložil návrh plastového koše. OV zásadně s návrhem nesouhlasí. 
  
Zůstává v zápisu od 5.6.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 13. 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 bude provedena kontrola herních prvků na 
hřišti. U skluzavky jsou nahnilé trámky. S ohledem na bezpečnost bude zajištěna oprava. 
9.3.2020 v diskusi byl upřesněn počet a druh – 6 x lavice stejné jako za domkem BN, 2 pevné jako na Větrníku.  
 
Zůstává v zápisu od 5.6.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
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- 14. 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. 
9.3.2020 splněno. 
 
Vypouští se  
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 15. Projednávání záměry prodejů pozemků ve Stolíně a na Mstětíně 

16. 9. 2019 Aktuálně není žádný pozemek projednáván. 
9.3.2020 1 Q 2020 se rozhodovalo se o prodeji pozemku na Mstětíně, ale OV nebyl osloven. OV požaduje dodržování 
stanoveného postupu u dalších prodejů pozemků. 
 
Vedení města - dodržovat své směrnice 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 16. 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  
9.3.2020 Splněno listopad 2019 
 
Vypouští se 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 17. 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. 
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 
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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. 
9.3.2020 Příkop byl proveden. 
 
Vypouští se, ale budeme sledovat další vyvěrání vody z nefunkčních vsaků 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 18. Kanalizační poklopy v křižovatce u Retipu 

16.9.2019 Uprostřed křižovatky se nacházejí dva poklopy kanalizace, které vyžadují opravu. 
 

 
9.3.2020 Místostarosta upozorní VODU ČK 
 
Zůstává v zápisu od 16. 9. 2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
  

- 19. 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. 
9.3.2020 Místostarosta požádal přítomné a předávání podmětů k reklamaci na konci záruční doby.  
 
Zůstává v zápisu od 16. 9.2019 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
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3. Nové podměty osadního výboru 
 

- 20. Autobusová zastávka 

9.3.2020 v říjnu 2019 byla osazena nová zastávka a upravena plocha. Plocha byla provedena nevhodně. Byla snížena 
obruba z 10 cm téměř na nulu. Norma řeší nástupiště opačně 15-20 cm. Zejména starší lidé, kteří autobusovou 
dopravu využívají si stěžují na ztížené nastupování a vystupování z autobusů. Realizace nové cesty a tím úpravy je 
rok 2025. Budeme tak dlouho čekat ? 
Místostarosta uvedl, že se jedná o chybu v provedení, a vše bude řešeno v projektu celé komunikace. 
 
V zápisu od 9.3.2020 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 21. Čerpací nádrž ČOV náves 

9.3.2020 Správce kanalizace na zimní období ohraničuje čerpačku od návse zatloukání roxorů a navazováním 
igelitových pásek. V každém větru se však otrhají a nejde o vzhledné opatření. Požadujeme řešit vhodným 
opatřením. 
 
V zápisu od 9.3.2020 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 22. Oprava chodníku v zatáčce u Retipu 

9.3.2020 OV doporučuje opravit chodník z dlažby 30/30 v zatáčce naproti Retipu je značně poškozený. Oprava cesty 
Správou silnic má být v roce 2025 a oprava se tak určitě vyplatí. Místostarosta projedná s Ing. Košutem. 
 
V zápisu od 9.3.2020 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 23. Dosypání krajnic pod železniční tratí k ČOV 

9.3.2020 OV doporučuje dosypat krajnice na silnici Správy komunikací pod železničním přejezdem k ČOV. 
Místostarosta projedná se Správou komunikací. 
 
V zápisu od 9.3.2020 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 24. Údržba pozemku p.č. 442/3 k.ú. Stolín 

9.3.2020 Majitel sousedních pozemků upozornil že se neudržuje pozemek p.č. 442/3. O pozemek by měl zájem, 
samozřejmě po oddělení části u komunikace pro budoucí chodník. Místostarosta uvedl, že pozemek město bude 
udržovat a byl i nápad na umístění odpočinkového místa. OV s tímto umístěním nesouhlasí, bylo by lepší ho umístit 
u autobusové zastávky v místě křížení turistických tras na Mstětín, Stolín, Lhotu a Kostelec. OV doporučuje oddělit 
pozemek a odprodat ho majiteli sousední nemovitosti.  
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V zápisu od 9.3.2020 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

- 25. Prasklé hydranty 

9.3.2020 Hasiči opět upozorňují na prasklé hydranty a nabízejí společnou prohlídku s Vodou ČK.  
 
V zápisu od 9.3.2020 
 
přijato, pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
Josef Vondra poděkoval za účast a jednání v 18:30 ukončil. 
 
Zapsal: Josef Vondra, předseda OV 
 
Dne: 31. 3. 2020 
 
Ověřil: Jiří Regner, místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Zařazení území města ČK do území působnosti MAS Mezi Úpou a 

Metují 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z.s. o zařazení území města Červený Kostelec 

do území působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na období 2021-2027. 

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

zařazení území města Červený Kostelec do území působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na 

období 2021-2027. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

Žádost o změnu vyhlášky č. 2/2019 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   z a m í t á  

žádost Ing. Marcely Frankové, 17. listopadu 764, Červený Kostelec IČO: 104 90 485 o změnu 

vyhlášky č. 2/2019 o nočním klidu z důvodu respektování ustanovení, která jsou obsažena v 

právním rozboru naší vyhlášky č. 2/2019 o nočním klidu, které jsme od ministerstva vnitra 

obdrželi. 

 

 

 
 

   

   

 

Ing. Rostislav Petrák 

starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly  
oddělení dozoru Pardubice-Hradec Králové 
 

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky 
 

Město: Červený Kostelec (dále také „obec“) 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o nočním klidu (dále jen „OZV“) 
 
Datum vydání: 25. dubna 2019 
Vyvěšeno na úřední desce: 26. dubna 2019 
Sejmuto z úřední desky:    12. května 2019 
Datum účinnosti: 11. května 2019 (patnáctým dnem po dni vyhlášení) 
 
Na základě zmocnění: 
OZV byla vydána na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále ustanovení § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Posouzení OZV: 
Při posuzování zákonnosti OZV bylo vycházeno z níže uvedených právních předpisů, 
nálezů Ústavního soudu, metodických materiálů a stanoviska odboru veřejné správy, 
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. 
 
Právní předpisy: 

 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Ústava“), 

 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České 
republiky (dále jen „Listina základních práv a svobod“), 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o obcích“), 

 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o některých přestupcích“), 

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví“), 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“). 

 
Nálezy Ústavního soudu: 

 Pl. ÚS 35/13, 

 Pl. ÚS 4/16. 
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Metodické materiály a stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly: 

 Metodický materiál č. 26 k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou 
se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována (zveřejněný 
na stránkách www.mvcr.cz/odk), 

 Stanovisko č. 4/2016 - Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ve věci 
obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 2/2014 k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje 
kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit 
dobu nočního klidu kratší, a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný 
pořádek v obci, včetně omezení těchto činností (zveřejněné na stránkách 
www.mvcr.cz/odk), 

 Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 4.1 - Tvorba 
obecně závazných vyhlášek - Úprava místních záležitostí veřejného pořádku 
(zveřejněné na stránkách www.mvcr.cz/odk). 

 
K obsahu OZV: 
Ministerstvo vnitra nejdříve zkoumalo, zda byla OZV přijata a vydána v mezích 
Ústavou stanovené kompetence a zda byla přijata ústavně předepsaným způsobem 
(tedy, zda OZV samotná byla vydána oprávněným orgánem a zda proces jejího 
vydávání nebyl poznamenán závažnou formální vadou). OZV byla vydána 
na zasedání zastupitelstva obce dne 25. dubna 2019. OZV byla vyvěšena na úřední 
desce obecního úřadu dne 26. dubna 2019 a sejmuta z úřední desky byla dne 
12. května 2019. Účinnost této OZV byla stanovena patnáctým dnem po dni 
vyhlášení, tj. dnem 11. května 2019. Vycházíme-li z presumpce správnosti 
uvedených údajů, splnění podmínky platnosti OZV (vyvěšením minimálně na dobu 
15 dnů po jejím vydání na úřední desce) i stanovení účinnosti, je možné důvodně 
předpokládat, že procedurální požadavky při schvalování OZV byly splněny, tedy 
že OZV byla přijata a vydána zákonným postupem a v rámci pravomoci svěřené obci 
Ústavou.  
 
Ministerstvo vnitra se při posuzování OZV zaměřilo na zkoumání, zda obec 
při vydání OZV nejednala za hranicí pravomocí, tj. zda nejednala mimo věcnou 
působnost zákonem jí vymezenou, nebo nezneužila svěřené pravomoci. 
Dle ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy je obec, resp. její zastupitelstvo nadáno 
pravomocí vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích své působnosti. Na tuto 
činnost je třeba pohlížet jako na originární normotvorbu. 
 
Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích je zastupitelstvu obce 
vyhrazeno vydávat obecně závaznou vyhlášku obce v rámci samostatné působnosti 
obce. Dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o obcích do samostatné působnosti obce 
patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem 
svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce 
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nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon 
státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. 
 
Obec smí ukládat prostřednictvím obecně závazné vyhlášky povinnosti 
jednostrannými příkazy a zákazy jen na základě a v mezích zákona, neboť je vázána 
ustanovením čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.  
 
Podle ustanovení  § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích se obec při výkonu 
samostatné působnosti (obecně definované ustanovením § 35 odst. 1 zákona 
o obcích) řídí při vydávání obecně závazné vyhlášky zákonem. Tomuto zákonnému 
příkazu odpovídá vymezení věcných oblastí, v nichž je obec oprávněna originárně 
tvořit právo. Zákon o obcích stanoví ve svém § 10, v jaké věcně vymezené oblasti 
může obec ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné 
působnosti, přičemž mimo jiné stanoví pod písm. d), že tak lze učinit též, „stanoví-li 
tak zvláštní zákon“. Tímto zvláštním zákonem je v případě OZV zákon o některých 
přestupcích, který v ustanovení § 5 odst. 6 stanoví, že: „Dobou nočního klidu se 
rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou 
vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské 
nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo 
při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“. 
 
Název 
Název OZV obsahuje označení formy právního předpisu obce, pořadové číslo, rok 
vydání OZV a výstižné označení obsahu OZV. 
Název OZV je v souladu s legislativně-technickými pravidly pro tvorbu právních 
předpisů a § 12 odst. 4 zákona o obcích. 
 
Úvodní věta 
V úvodní větě OZV odkazuje na § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích, 
na jehož základě byla vydána, a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
o obcích určující zastupitelstvo obce jako orgán, kterému přísluší obecně závazné 
vyhlášky obce v samostatné působnosti vydávat. Úvodní věta dále uvádí také datum 
vydání OZV a označení příslušného usnesení, kterým se zastupitelstvo obce usneslo 
OZV vydat. 
 
Obec v úvodní větě vhodně zavádí legislativní zkratku „vyhláška“. Užití legislativní 
zkratky má své opodstatnění, neboť výraz nahrazovaný zkratkou je v textu vícekrát 
opakován. Legislativní zkratka je v souladu s pravidly pro tvorbu právních předpisů 
zařazena na tom místě, kde se poprvé zkracovaný výraz používá (nelze ji zavést 
v textu nadpisu a poznámce pod čarou) a je výstižná a v dalším textu důsledně 
používaná. 
  
Doba nočního klidu je regulována zákonem o některých přestupcích jako doba 
od dvacáté druhé do šesté hodiny, přičemž porušení nočního klidu je dle § 5 odst. 1 
písm. d) a § 5 odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích přestupkem proti 
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veřejnému pořádku, za jehož spáchání lze uložit zákonem stanovený správní trest. 
I když je doba nočního klidu regulována na úrovni zákona, neznamená to absenci 
oprávnění obce regulovat za určitých podmínek dobu nočního klidu v samostatné 
působnosti formou obecně závazné vyhlášky. Obec může, pokud se tak rozhodne, 
regulovat dobu nočního klidu na svém území formou obecně závazné vyhlášky, a to 
na základě výše citovaného ustanovení § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích. 
Úvodní věta OZV splňuje legislativně-technické požadavky na tvorbu právních 
předpisů. 
 
Článek 1 – Předmět 
Článek stanoví, že předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při 
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon, což je 
v souladu s § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích, podle kterého: „Dobou 
nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně 
závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné 
společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“.  
 
Z článku vyplývá, že obec využila zákonem dané možnosti a stanovuje v OZV 
výjimky ze zákonem stanovené doby nočního klidu. Obce nemají povinnost vydávat 
obecně závazné vyhlášky o regulaci nočního klidu, mají však možnost v případě 
existence výjimečných případů, zejména slavností či obdobných společenských akcí, 
v době jejich konání dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky upravit. 
 
V textu je uveden odkaz na ustanovení právního předpisu, který upřesňuje pojem 
použitý v textu. Poznámka pod čarou má pouze informativní charakter, bez 
normativních účinků. 
Nebyl shledán rozpor článku 1 se zákonem.  
 
Článek 2 – Doba nočního klidu 
Obec v OZV uvádí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé 
do šesté hodiny“. Jak je již výše uvedeno, zákon o některých přestupcích 
(v ustanovení § 5 odst. 6) definuje dobu nočního klidu. Obec v tomto případě tedy 
informuje o vymezení, jaké učinil pro dobu nočního klidu zákon. Ustanovení má 
informativní charakter. 
 
V textu je uveden odkaz na ustanovení právního předpisu, který upřesňuje pojem 
použitý v textu. Poznámka pod čarou má pouze informativní charakter, bez 
normativních účinků. 
Nebyl shledán rozpor článku 2 se zákonem. 
 
Článek 3 – Stanovení výjimek z doby nočního klidu 
Odst. 1 stanoví, že doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 2. do 6. 
hodiny v době konání těchto tradičních veřejnosti přístupných akcí:  

a) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu pálení čarodějnic, 
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b) 2 noci (z pátku na sobotu a ze soboty na neděli) v měsíci květnu z důvodu 
pořádání Celostátního motosrazu, 

c) 3 noci (ze čtvrtka na pátek, z pátku na sobotu a ze soboty na neděli) v měsíci 
červnu z důvodu pořádání hudebního festivalu Czech death fest, 

d) 4 noci (ze středy na čtvrtek, ze čtvrtku na pátek, z pátku na sobotu a ze soboty 
na neděli) v měsíci srpnu z důvodu pořádání Mezinárodního folklorního festivalu,  

e) 1 noc (ze soboty na neděli) v měsíci září z důvodu pořádání Celostátního srazu 
koloběžkářů. 

 
Odst. 2 stanoví, že doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 1. do 6. 
hodiny v době konání těchto tradičních veřejnosti přístupných akcí:  

a) 1 noc (z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli) v měsíci květnu z důvodu 
pořádání Letní divadelní scény v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla, 

b) 1 noc (ze soboty na neděli) v měsíci srpnu z důvodu pořádání Vodnických 
slavností, 

c) 1 noc (z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli) v měsíci červenci nebo srpnu 
z důvodu pořádání Letní divadelní scény v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla. 

Odst. 3 stanoví, že doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 3. do 6. 
hodiny v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu oslav příchodu nového roku. 
 
Obec stanovuje výjimku z doby nočního klidu pro 15 nocí v roce, přičemž v jednom 
případě je doba nočního klidu zkrácena o pět hodin, v 11 případech je zkrácena 
o čtyři hodiny a ve třech případech o tři hodiny.  
 
Jak již bylo uvedeno, dle § 5 odst. 6 zákona o některých přestupcích se dobou 
nočního klidu rozumí doba od dvacáté druhé hodiny do šesté hodiny. Obec může 
obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo 
obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Z pohledu 
posouzení zákonnosti obcí stanovených výjimek je podstatné zhodnocení, zda se 
jedná o zákonem vymezené výjimečné případy. K výkladu pojmu „výjimečné 
případy“ (viz Slovník současné češtiny; kolektiv; Brno: Lingea, 2011): „Případem“ je 
událost, která se stala nebo stane, předpokládaný jev. „Výjimečný“ znamená 
„odchylující se od průměru, zvyklosti“. Podobně „výjimkou“ je odchylka od pravidla, 
běžného chodu událostí. Výjimečným případem v tomto kontextu je tedy událost, 
v souvislosti s níž se lze od pravidla (kterým je to, že dobou nočního klidu se rozumí 
doba od dvacáté druhé hodiny do šesté hodiny) odchýlit (a to tak, že se doba 
nočního klidu vymezí dobou kratší nebo nemusí být doba nočního klidu dodržována). 
Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 uvedl, že veřejný zájem, jakým je nerušený 
odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení místních tradic 
a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen 
toliko ve výjimečných případech. Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního 
klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci 
žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce 
předvídat, tj. buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je 
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pro osoby žijící v obci předvídatelné. Při stanovení výjimek musí obec vždy vážit, zda 
zájem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité 
noční aktivity převažuje nad veřejným zájmem na nerušený odpočinek v noční době, 
neboť pouze takový případ lze, ve smyslu citovaného nálezu Ústavního soudu, 
považovat za výjimečný. Obec deklaruje v čl. 3 odst. 1 a 2 OZV, že stanovené 
výjimky se týkají tradičních veřejnosti přístupných akcí. Silvestrovská noc (viz čl. 3 
odst. 3 OZV) může být jistě také pokládána za tradiční slavnost. Tradice některých 
akcí je dohledatelná i z veřejných zdrojů1 (internet). Podpora místních tradic je 
jedním ze zájmů, kterým dle Ústavního soudu může být převážen zájem 
na zachování nočního klidu. Formulace obcí vymezených výjimečných případů 
odpovídá požadavkům výše citovaného nálezu Ústavního soudu. 
 
Z pohledu posouzení zákonnosti obcí stanovených výjimek je dále významné 
posouzení jejich předvídatelnosti: Výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu 
stanoví jako kratší nebo žádná, je proto třeba vymezit natolik určitě, aby lidé žijící 
v obci mohli počet a rozložení potenciálně probdělých nocí v roce předvídat. 
Takovéto dny je pak třeba vymezit buď konkrétním datem (například 1. 1.), 
datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je 
vzhledem k místním tradicím předvídatelné (viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 
4/16). V odst. 1 písm. a) a odst. 3 tohoto článku OZV obec uvádí konkrétní data 
událostí (noc z 31. prosince na 1. ledna – Silvestr, noc z 30. dubna na 1. května – 
pálení čarodějnic), pro které stanovuje výjimky, čímž současně zajišťuje i jejich 
předvídatelnost. Obec dále v odst. 1 písm. b) až e) a v odst. 2 tohoto článku OZV 
uvádí názvy konkrétních tradičních veřejnosti přístupných akcí a jejich charakter 
(např. motosraz, festival), pro které stanovuje výjimku. V těchto případech obec 
neuvádí data jejich konání. Obec výjimky konkretizuje uvedením měsíce, ve kterém 
jsou akce pořádány, a rozsahem (obec uvádí kolika a kterých nocí se stanovená 
výjimka týká). Uvedeným způsobem obec zpřesňuje počet a rozložení potenciálně 
(částečně) probdělých nocí v uvedeném období tak, jak tento požadavek vyplývá 
z citovaného nálezu Ústavního soudu, čímž obec přispívá k zajištění předvídatelnosti 
stanovených výjimek. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje, že se jedná o akce 
tradiční, bude datum konání stanovených výjimek pro osoby žijící v obci 
předvídatelné i s ohledem na místní tradici. Informovanost o termínech konání 
vyjmenovaných akcí (akcí dle čl. 3 odst. 1 písm. b) až e) a odst. 2 OZV) je dále 
zajištěna i zveřejněním na úřední desce minimálně 5 dnů před datem jejich konání 
(viz čl. 3 odst. 4 OZV). Zveřejnění na úřední desce vhodně doplňuje zajištění 
předvídatelnosti, tedy přesné určení, kdy se konkrétní tradiční akce koná. 
 
Případy stanovené obcí v OZV lze pokládat (z pohledu obce) za výjimečné události 
(slavnosti s místní tradicí či výjimečné společenské události), jejichž vymezení je 
dostatečně určité a předvídatelné. V rámci abstraktní kontroly zákonnosti OZV lze 

                                                 
1
  např.: 

https://hradec.rozhlas.cz/54-mezinarodni-folklorni-festival-cerveny-kostelec-6188925 

https://www.rajce.idnes.cz/hledej?q=CZECH+DEATH+FEST+15.-16.6.12+%C4%8Cerveny+Kostelec&type=albums&page=1 
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mít vzhledem k charakteru a četnosti stanovených případů za to, že se jedná 
o výjimečné události, které obec stanovila s ohledem na místní podmínky.  
 
Pokud se obec rozhodne stanovit výjimečné případy (kdy nemusí být doba nočního 
klidu dodržována nebo kdy je doba nočního klidu zkrácena) v obecně závazné 
vyhlášce, musí postupovat na základě obecných kritérií, nikoliv např. pouze 
na základě osoby pořadatele akce. Vymezení výjimečných případů, kdy je doba 
nočního klidu stanovena dobou kratší než stanoví zákon, nelze vázat na konkrétního 
pořadatele akce, byť by jím byla obec samotná (viz nález sp. zn. Pl. ÚS 4/16). 
Výjimky uvedené v OZV lze pokládat za výjimečné případy ve smyslu zákona 
o některých přestupcích a citovaného nálezu Ústavního soudu a nic nenasvědčuje 
ani tomu, že by při vymezení výjimek obec postupovala jinak, než na základě 
obecných objektivních kritérií. Ministerstvo vnitra se v rámci tzv. abstraktní kontroly 
OZV také nezabývalo otázkou možného narušení hospodářské soutěže či 
neoprávněného poskytnutí veřejné podpory. 
Nebyl shledán rozpor článku 3 se zákonem.  
 
Článek 4 – Účinnost 
Článek stanoví nabytí účinnosti OZV, což je v souladu s § 12 odst. 2 zákona 
o obcích. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce musí být v souladu s § 12 
odst. 1 zákona o obcích vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu 
obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce 
obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první 
den jeho vyvěšení na úřední desce. Pokud není stanovena účinnost pozdější, 
nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-
li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, 
nejdříve však dnem vyhlášení. K vyhlášení OZV došlo dne 26. dubna 2019. Obec 
stanovila účinnost OZV patnáctým dnem po dni vyhlášení, účinnost OZV tedy nastala 
(při dodržení podmínek stanovených zákonem) 11. května 2019. 
Nebyl shledán rozpor článku 4 se zákonem. 
 
Podepisování právních předpisů 
OZV je v souladu s § 104 odst. 2 zákona o obcích opatřena podpisy starosty 
a místostarosty s uvedením jejich jmen a titulu. Dle ustanovení § 104 odst. 2 zákona 
o obcích starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce. 
 
K označení OZV razítkem 
Žádný právní předpis neukládá obci povinnost opatřit právní předpis obce razítkem. 
OZV je vhodně označena razítkem obce ve smyslu ustanovení § 111 odst. 5 zákona 
o obcích. 
 
Informace o vyvěšení na úřední desce 
Dle ustanovení § 65 odst. 3 zákona o archivnictví má-li být dokument vyvěšen 
na úřední desce, činí se tak vyvěšením jeho stejnopisu opatřeného datem vyvěšení. 
Po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného spisu 
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jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce. Datum vyvěšení a sejmutí je 
na OZV uvedeno v souladu se zákonem o archivnictví i zákonem o obcích. 
 
Obec vhodně zmiňuje také shodné zveřejnění elektronického dokumentu, 
neboť obsah úřední desky se v souladu s § 26 správního řádu zveřejňuje i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
Závěr:  Při posouzení nebyl shledán rozpor OZV se zákonem.  
 
 
Zpracovala: Mgr. Hana Jansová 
Schválila: Mgr. Markéta Mlynářová 
V Hradci Králové dne 24. května 2019 
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Veřejnoprávní smlouva s Oblastní charitou Červený Kostelec 

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec   

I .   s c h v a l u j e  

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec s 

Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec IČO: 48623814. 
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starosta 

  

Jiří Regner 

místostarosta 
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Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec 
číslo: 2023/2020/SOC 

 

Poskytovatel:  Město Červený Kostelec 

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

zastoupený:   Ing. Rostislavem Petrákem, starostou města 

IČO:    00272566 

DIČ:   CZ 00272566 

bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., Červený Kostelec 

č. účtu:   9005 – 1428551/0100 

na straně jedné (dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

 

Příjemce:  Oblastní charita Červený Kostelec 

se sídlem   5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 

zastoupený:  Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel 

IČO:   48623814 

DIČ:    CZ 48623814 

bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., Červený Kostelec  

č. účtu:   78-8970530287/0100  

na straně druhé (dále jen „příjemce“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 159 

a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti 

na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů tuto 

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Města Červený Kostelec 
 

I. 

Předmět smlouvy a účel dotace 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) 

z rozpočtu poskytovatele na základě předložené žádosti příjemce ze dne 21.2.2020          

na podporu činnosti Charitní pečovatelské služby v roce 2020, která pečuje o klienty 

v pečovatelském domově U Jakuba se sídlem Manž. Burdychových 296, Červený 

Kostelec, v pečovatelském domě Nerudova se sídlem Nerudova 356, Červený Kostelec 

a v domácnostech klientů v Červeném Kostelci a okolí (dále jen „projekt“) dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Osobou zodpovědnou za realizaci je Ing. Pavla Humeňuková. 

3. Příjemci bude poskytnuta dotace ve schválené výši na základě splnění podmínek 

stanovených touto smlouvou.  

4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní 

zodpovědnost v souladu s právními předpisy.  
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5. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

7. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 

celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla 

pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 

II. 

Doba provádění projektu 

1. Příjemce dotace stanovuje termín zahájení realizace projektu: 01.01.2020. 

2. Projekt bude ukončen nejpozději do: 31.12.2020.  

3. Uznatelnými výdaji projektu se rozumí výdaje uskutečněné v době od zahájení 

do ukončení projektu dle podmínek uvedených v čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy.  

 

III. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 

1. Příjemci je poskytována dotace ve výši 1 870 000 Kč (slovy: jedenmilionosmset- 

sedmdesáttisíc korun českých) na realizaci účelu uvedeného v článku I. této smlouvy. 

Stanovená výše dotace je maximální a konečná.  

2. Poskytovatel se zavazuje částku uvedenou v odst. 1 poskytnout do 30.4.2020. 

Lhůta je splněna za předpokladu, že v dané lhůtě jsou odepsány finanční prostředky z účtu 

poskytovatele. 

IV. 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Výpočet dotace  se skládá z položek, které jsou navázány na počet obsloužených klientů 

a počet dní ve sledovaném období, kdy jim byla služba poskytnuta. Pro výpočet konečné 

částky dotace slouží hodnoty, které vychází z roční uzávěrky roku 2019 Oblastní charity 

Červený Kostelec sledovaného období pro pracoviště pečovatelské služby v Červeném 

Kostelci a uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, s tím, že hodnoty v tabulce přílohy č. 1 

budou aktualizovány během roku 2020 dle příslušných právních předpisů platných pro rok 

2020: 

a) spotřeba materiálu, energií, telekomunikačních služeb, opravy, nájemné, ostatní 

služby, daně, pojistné, odpisy, správa atd., 

b) doprava z místa pečovatelských domů U Jakuba a Nerudova, Červený Kostelec ke 

klientovi a zpět, vypočítaná z průměrné spotřeby dopravního prostředku dle TP, ceny 

PHM dle vyhlášky k danému roku, kdy byla služba poskytována a základní náhrada 

za použití vozidla dle vyhlášky,  

c) mzda pečovatelek za dobu, kterou stráví dopravou za klientem a zpět vypočítanou 

v návaznosti na průměrnou hrubou mzdu pečovatelek v pečovatelských domech 

U Jakuba a Nerudova, Červený Kostelec 
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d) příjmy od klientů za dovoz obědů, který je v souladu s § 6 vyhlášky 505/2006 

a vyhlášen na základě úhradovníku pro pečovatelské domy U Jakuba a Nerudova, 

Červený Kostelec  

2. Celková výše náhrady se stanoví jako součet všech nákladů a příjmů dle článku IV. 

odstavce  1. a) až d) pro všechny klienty (občany) města Červený Kostelec. Případné 

nevyužité finanční prostředky je příjemce povinen vrátit v rámci finančního vypořádání 

dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.   

3. Příjemce finančních prostředků odpovídá za jejich hospodárné, účelné a efektivní využití. 

Příjemce je povinen s veškerým majetkem získaným z dotace, byť i jen částečně, nakládat 

s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. 

Příjemce je povinen evidovat hmotný majetek získaný z dotace v hodnotě nad 3.000 Kč 

ve své evidenci majetku. Stav majetku, jeho evidenci v účetnictví a využívání pro činnost 

příjemce je příjemce povinen prokázat kdykoliv během doby, po kterou má majetek 

pořízený z poskytnuté dotace ve svém vlastnictví. 

4. Poskytovatel touto smlouvou přistupuje k Pověření poskytovatele k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazením do Sítě KHK, vydané poskytovateli 

Královéhradeckým krajem včetně všech pozdějších dodatků k tomuto Pověření, naposledy 

schválené dodatkem č. 2 usnesením zastupitelstva KHK ze dne 12.09.2016 usnesením 

č. ZK/31/2175/2016, platné na rok 2018 až 2020 s tím, že finanční podpora na základě 

této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli 

v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 

určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 

(2012/21/EU). 

5. Příjemce je povinen při financování nákladů spojených s projektem postupovat v souladu 

s platnými právními předpisy.  

6. Příjemce je povinen použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. I této smlouvy a dle 

podmínek této smlouvy v čl. IV.  

7. Příjemce nesmí použít finanční prostředky z této dotace pro činnosti jiných subjektů, 

právnických, fyzických osob nebo jiným způsobem, než je stanoveno touto smlouvou.  

8. Jednotlivé výdaje nad 40.000 Kč se příjemce zavazuje hradit bezhotovostním převodem. 

9. Pokud je příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „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, je povinen pro účely této smlouvy 

vykázat všechny uznatelné náklady projektu bez DPH. DPH není pro příjemce 

uznatelným nákladem.  

10. Pokud se příjemce stane plátcem DPH v průběhu realizace projektu a uplatní 

v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, je povinen v rámci vyúčtování 

vykázat uznatelné náklady projektu bez DPH a nejpozději v termínu pro předložení 

vyúčtování projektu podle této smlouvy vrátit poskytovateli finanční prostředky 

odpovídající odpočtu DPH, a to ve výši odpovídající částce DPH obsažené v poskytnuté 

dotaci, vypočítané koeficientem podle zákona o DPH (ve znění k okamžiku uplatnění 

odpočtu DPH na vstupu).  

11. Pokud se příjemce stane plátce DPH po ukončení a vyhodnocení projektu a uplatní 

v konkrétním případě nárok na odpočet DPH na vstupu, je povinen neprodleně předložit 

nové vyúčtování, ve kterém vykáže uznatelné náklady projektu bez DPH a neprodleně 
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vrátí poskytovateli finanční prostředky odpovídající odpočtu DPH, a to až do výše 

odpovídající částce DPH obsažené v poskytnuté dotaci, vypočítané koeficientem podle 

zákona o DPH (ve znění k okamžiku uplatnění odpočtu DPH na vstupu).  

12. V případě změny účelu nebo výše čerpání finančních prostředků je příjemce povinen 

ihned písemně požádat Zastupitelstvo města Červený Kostelec o změnu použití 

poskytnutých finančních prostředků s uvedením důvodu své žádosti a změnu realizovat 

nejdříve v den schválení Zastupitelstvem města Červený Kostelec.  

13. Příjemce se zavazuje, že v případě informování vlastních či nezávislých sdělovacích 

prostředků o projektu uvede fakt, že projekt byl podpořen z rozpočtu Města Červený 

Kostelec. 

14. Příjemce dotace je povinen v rámci účetnictví vést výdaje (profinancované náklady) 

vynaložené na realizaci projektu odděleně (např. analytická evidence, střediska apod.) 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o účetnictví“). Příjemce dotace, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, 

je povinen vést pro účely evidence poskytnuté dotace a jejího čerpání evidenci obsahově 

odpovídající daňové evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné požadavky: 

a) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu 

zákona o účetnictví, 

b) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, průběžně 

chronologicky řazené a vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost, 

c) uskutečněné příjmy a výdaje musejí být vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému 

projektu, ke kterému se vztahují. 

15. Příjemce se zavazuje, že uplatňovaný originál účetního dokladu, hrazený z dotace, 

viditelně označí nápisem: „Hrazeno z dotace Města Červený Kostelec“. U účetních 

dokladů, které nejsou plně hrazeny z dotace, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace.   

16. Poskytovatel má právo využít případné informace a výstupy realizovaného projektu 

včetně digitální a prezentace v listinné podobě k případnému poskytnutí třetí osobě, 

a to bez souhlasu příjemce. Příjemce je povinen toto právo poskytovatele strpět a zavazuje 

se mu poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost. 

17. V případě, že budou finanční prostředky použity v rozporu s touto smlouvou nebo 

neprokáže-li příjemce dotace její použití pro stanovený účel, je povinen celou dotaci nebo 

její část stanovenou poskytovatelem vrátit na účet Města Červený Kostelec, a to do 30 dnů 

od písemného uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem. 

18. Jestliže bude v průběhu realizace projektu vůči majetku příjemce zahájeno insolvenční 

řízení nebo příjemce vstoupí do likvidace nebo bude statutární zástupce příjemce 

pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání příjemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku, je příjemce 

povinen neprodleně tuto informaci písemně oznámit poskytovateli. V případě, že dochází 

u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky 

poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. V případě, že v důsledku 

zániku příjemce s likvidací není možné provést projekt, na který byla dotace poskytnuta, 

je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději 

do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí do lhůt uvedených výše 

poskytnutou dotaci, stávají se prostředky dotace zadrženými ve smyslu § 22 a násl. zákona 

č. 250/2000 Sb., bude postupováno dle tohoto zákona a zákona č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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19. Příjemce je povinen oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů 

uvedených v této smlouvě a změny struktury příjemce, včetně přeměny a zrušení 

s likvidací, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly. 

 

V. 

Předložení předběžného finančního plnění během roku 

 

1. Příjemce předloží poskytovateli předběžné vyúčtování o průběžném čerpání dotace 

k účetnímu období k 30.09.2020, a to nejdéle do 31.10.2020. Jde o dílčí přehled čerpání 

dotace dle pravidel daných touto smlouvou a přílohou č. 1 této smlouvy. Přílohou 

vyúčtování musí být hospodaření pečovatelské služby a zpracovaná příloha č. 1 pro dané 

období.  

 

VI.  

Závěrečná zpráva o realizaci projektu a vyúčtování dotace 

1. Příjemce je povinen zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a vyúčtování dotace 

dle pravidel této smlouvy předložit poskytovateli do 28.02.2021. Připadne-li poslední den 

lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní 

den. Pokud je realizace projektu ukončena dříve než 30. listopadu daného roku, je 

příjemce povinen předat vyúčtování dotace do 60 dnů od ukončení realizace projektu. 

Přílohou vyúčtování musí být hospodaření pečovatelské služby a zpracovaná příloha č. 1 

pro účetní období 2020.  

2. Příjemce je povinen nejpozději k termínu předložení vyúčtování dotace vrátit případnou 

nepoužitou část dotace převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Zároveň je povinen zaslat poskytovateli sdělení o vrácení dotace podle předchozí věty. 

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

3. Závěrečná zpráva o realizaci projektu musí obsahovat popis realizace projektu 

a vyhodnocení dopadu projektu na město Červený Kostelec včetně kvalitativních a 

kvantitativních výstupů projektu. Vyúčtování musí obsahovat seznam účetních dokladů 

prokazujících výdaje vynaložené na realizaci projektu [číslo účetního dokladu, u účetních 

dokladů na výdaje hrazené z poskytnuté dotace i účel použití dotace (text účetního 

dokladu) a výši dotace použité na daný výdaj, datum úhrady] a čestné prohlášení 

o pravdivosti a úplnosti předloženého seznamu dokladů.  

 

VII. 

Kontrola a sankce 

1. Příjemce se zavazuje, že poskytovateli umožní, v termínu určeném poskytovatelem, 

provést kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a umožní poskytovateli kontrolu účetnictví 

v rozsahu poskytnutého příspěvku.  

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti podle odst. 1 

tohoto článku a předložit kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí kontrolním orgánům 

poskytovatele či osobám pověřeným poskytovatelem originály účetních dokladů, 

prokazujících využití finančních prostředků v souladu s účelem projektu.  
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3. Za pravdivost i správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem 

příjemce, která tuto skutečnost ve vyúčtování dotace písemně potvrdí. 

4. Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, souvisejících 

dokumentů či právních předpisů, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět.  

5. Při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků poskytnutých z  rozpočtu 

Města Červený Kostelec bude postupováno dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Za prodlení 

s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále dle § 22 

odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. 

6. Pokud příjemce použije dotaci v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou, je 

v souladu s § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. povinen provést poskytovateli odvod, 

který odpovídá částce neoprávněně použitých prostředků dotace, v souvislosti s jejichž 

použitím došlo k porušení rozpočtové kázně. 

7. Výše odvodu 100 % z poskytnuté dotace ve smyslu § 22 odst. 2 písm. a) a b) zákona 

č. 250/2000 Sb. je stanovena v těchto případech: 

 neumožnění provedení kontroly podle odstavce 1 tohoto článku. 

8. Výše nižších odvodů dle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. je stanovena takto:  

a)  nepředání závěrečné zprávy o realizaci projektu nebo vyúčtování o využití finančních 

prostředků v termínu uvedeném v čl. V odst. 1 

 odvod ve výši 25 % z dotace při překročení termínu do 10 dní včetně, 

 odvod ve výši 50 % z dotace při překročení termínu o 11 až 20 dní včetně, 

 odvod ve výši 75 % z dotace při překročení termínu o 21 až 30 dní včetně, 

 odvod ve výši 100 % z dotace při překročení termínu o více než 30 dní. 

O změně termínu doložení těchto dokumentů rozhoduje poskytovatel na žádost 

příjemce. Tuto žádost je nutné podat poskytovateli před uplynutím termínu, 

a to v listinné podobě poskytovateli poštovních služeb nebo na podatelnu 

poskytovatele. Za den podání žádosti o změnu termínu se považuje den, kdy byla 

žádost předána poskytovateli poštovních služeb nebo na podatelnu poskytovatele,  

b) uvedení nesprávných údajů v žádosti o dotaci – odvod ve výši 50 % z dotace, 

c) porušení článku IV odst. 5 nebo 12 této smlouvy – odvod ve výši 20 % z dotace, 

d) porušení dalších povinností uvedených v této smlouvě nebo souvisejících 

dokumentech – odvod ve výši 25 % z celkové částky poskytnuté dotace.  

9. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí 

peněžních prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně 

zohledněna v případě, že bude odvod uložen. 

10. Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ustanovení této smlouvy zahájí 

řízení o odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu 

porušení rozpočtové kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Výše 

odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 
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zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

11. Při porušení více povinností se částky jednotlivých odvodů sčítají, nejvýše však do výše 

peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. 

12. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se 

počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, do dne 

připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové 

kázně podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se penále počítá ode dne následujícího 

po dni, do kterého měl příjemce odvod na základě platebního výměru uhradit. Penále nižší 

než 1.000 Kč se neuloží. 

 

VIII. 

Ukončení smlouvy 

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě dohody smluvních stran 

výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.  

2. V případě, že příjemce nebude projekt realizovat, je kterákoli ze smluvních stran 

oprávněna smlouvu vypovědět.  

3. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena příjemci. 

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla 

prokazatelně doručena.  

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi smlouvy kteroukoli ze smluvních stran 

vrátí příjemce poskytovateli celkovou výši dotace do 15 dnů od uplynutí výpovědní doby. 

Tímto není dotčeno ustanovení čl. VI a předchozích odstavců článku VII. Nevrátí-li 

příjemce dotaci v tomto termínu, považují se tyto finanční prostředky za zadržené 

ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a poskytovatel bude postupovat v souladu s tímto 

ustanovením. 

5. Dnem výpovědi smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních 

ustanovení týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení 

a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

6. Výpověď smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy. 

7. Poruší-li příjemce zvlášť hrubým způsobem povinnosti vyplývající mu z této smlouvy, je 

poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Za zvlášť hrubé porušení se považuje 

porušení povinnosti uvedené v čl. IV odst. 1, 2 a 4. 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy 

řádně a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této 

smlouvy, bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 

bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků 

vyplývajících mu z této smlouvy. 
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2. Tato smlouva nezaniká dnem ukončení projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní strany splní 

všechny povinnosti, které jim plynou z této smlouvy. 

3. Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména 

při čerpání finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se 

veřejné podpory. 

4. Příjemce souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených v této smlouvě a údajů 

týkajících se projektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších přepisů, včetně celého textu této smlouvy.  

5. V případě, že dotace je použita na vytvoření předmětu duševního vlastnictví (zejména 

autorského díla), poskytuje příjemce poskytovateli právo dílo užít pro své potřeby, 

a to bezplatně na území České republiky na dobu neurčitou. 

6. Příjemce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane, sdělí tuto 

informaci bez zbytečného odkladu poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že nemá v rejstříku 

trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin; je-li příjemce právnickou 

osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení této právnické osoby i všech osob, 

které jsou jejím statutárním orgánem nebo osobami oprávněnými jménem příjemce jednat 

z jiného titulu (plná moc, prokura apod.). 

7. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné dluhy vůči orgánům veřejné správy po lhůtě 

splatnosti (zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném 

a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně). 

8. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních 

stran. 

9. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 

číslovaných, dodatků na základě dohody obou smluvních stran.  

10. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 

ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

11. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, kdy jedno (1) 

obdrží příjemce a dvě (2) vyhotovení jsou určena poskytovateli.  

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

13. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, 

a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Červeném Kostelci     

 

 

 

     

za poskytovatele     za příjemce 

Ing. Rostislav Petrák      Ing. Mgr. Miroslav Wajsar  

starosta města       ředitel 

Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Podklady slouží pro seznámení s obsahem jednání



Město Červený Kostelec 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
 

USNESENÍ 
 

  

ze dne 14.5.2020 

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 
 

  

ze dne 14.5.2020 

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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