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ZÁPIS  

z 3. zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec 

 konané dne 14. 5. 2020 v 16:00 hod.  

sál kina, Kino Luník,  

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

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

Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta  

Omluveni: Ing. Michal Tošovský  

Ověřovatelé: Mgr. Markéta Šolcová, Ing. Roman Kejzlar  

Zapsal:  Kateřina Macková, Vedení města a radnice  

 
Text zahájení: 

Prezenční listiny předloženy 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Šolcová Markéta, Kejzlar Roman 

24-22,0,2,S 

 

Návrhová komise 

Regner Jiří, Škoda Michal, Vít Jiří 

24-21,0,3,S 

 

Vyřazení bodu č. 12 Dočasné snížení nájemného z nebytových prostor města z důvodu nutnosti zkoordinování 
záměru města o snížení nájemného z nebytových prostor s připravovaným programem Ministerstva průmyslu a 
obchodu "COVID - NÁJEMNÉ" 

24-24,0,0,S 

 

Hlasování o programu: 

24-24,0,0,S 

 

Na zasedání je přítomno 25 členů ZM - ZM je usnášeníschopné. 

 

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

 

Schválený program: 
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Bod Věc 

1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM 

2. Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí 

3. Zázemí fotbalového stadionu 

4. Předfinancování projektu "Vybudování multimediální učebny" 

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

6. Informace z jednání finančního výboru dne 29.4.2020 

7. Hospodaření města za leden až prosinec 2019 

8. Rozpočtové opatření č. 11/2020 

9. Rozpočtové opatření č.13/2020 

10. Rozpočtové opatření č.14/2020 

11. Žádost o podporu opravy a zastřešení hradu Vízmburku 

12. Informace z jednání kontrolního výboru ze dne 17.10.2019 

13. Informace z jednání kontrolního výboru ze dne 5.3.2020 

14. Žádost ZUŠ o doplňkovou hospodářskou činnost a uzavření Dodatku č. 2 

15. 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 

16. 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 

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

18. Informace z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 13.2.2020 

19. Informace z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 9. 3. 2020 

20. Zařazení území města ČK do území působnosti MAS Mezi Úpou a Metují 

21. Žádost o změnu vyhlášky č. 2/2019 

22. Veřejnoprávní smlouva s Oblastní charitou Červený Kostelec 

23. 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů 

24. Diskuse 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1.  Kontrola plnění úkolů z jednání ZM 

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

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

kontrolu plnění úkolů z jednání ZM. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

 

2.  Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí 

Předkladatel: Vedoucí odboru rozvoje města 
 
Vedoucí odboru rozvoje města předložil ZM informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 
Informace jsou přílohou zápisu. 
 
Připomínky: 
Pí Franková - bude se pokračovat v opravě vodovod ve Lhotě (nad tratí) dál? 
P. Matyska - opravuje se jen zhruba těchto 100 metrů. Dál se pokračovat nebude zatím není požadavek z 
Vody Červený Kostelec, že by se měl řad měnit. 
P. Mědílek - které akce se budou letos dělat? 
P. Matyska - Jiráskova ulice, chodník Obalovna - Devět křížů, Stará vodárna, Vodovod 17. listopadu, místo 
pro přecházení v ul. 17. listopadu, Vodovodní přípojky - odbočení. Stěžejní akce běží tak jak mají. 
Pí Minaříková - myslím, že jsme letos nevyužili žádnou dotaci z MAS. 
Starosta - my jsme využili v loňském roce a část se přelila do letošního roku dotaci na chodník v úseku 
kemp Brodský a na výtah u základní školy. V tuto chvíli prověřujeme možnost požádat MAS o dotaci na 
chodník Obalovna - Devět křížů. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí. 

 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

 

3.  Zázemí fotbalového stadionu 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta ve spolupráci s vedoucím odboru rozvoje města předložil ZM následující aktuální informace k 
plánované investici do zázemí fotbalového stadionu. 
Žádost TJ Červený Kostelec z.s. bude pravděpodobně z důvodu včasného nesplnění podmínek dotační 
výzvy MŠMT zastavena a tudíž tento projekt dotaci z MŠMT pravděpodobně nezíská. Podrobné informace 
naleznete v příloze tohoto bodu. Bohužel se nepodařilo splnit přísné administrativní požadavky výzvy ve 
vztahu k vlastnictví pozemků a s ním spojených uživatelských vztahů. TJ Červený Kostelec podalo vůči 
postupu MŠMT stížnost, která je přílohou tohoto bodu. 
Na základě vzniklé situace, prosby TJ Červený Kostelec z.s., doporučení  komise tělovýchovy a sportu 
předkládá starosta návrh následujícího návrhu postupu realizace této investice. Dopis výboru fotbalového 
oddílu TJ Červený Kostelec, popisující návštěvnost tohoto zařízení a zápis z komise tělovýchovy a sportu 
ze dne 4.6.2019, jsou přílohou.  
Tato investiční akce je připravována již od roku 2015 ve spolupráci s TJ červený Kostelec a komisemi rady 
města. Dle studie návrhu stavby arch. Pavla Šmelhause byla následně vyhotovena projektová 
dokumentace společností Tektum s.r.o..  Náklady na projektovou dokumentaci jsou cca 1,1 mil Kč. Což je 
cca 3,3 % z projektované ceny stavby, která činí 33 111 740 Kč vč. DPH. Již v rámci příprav této akce bylo 
dbáno na efektivní provedení stavby, včetně navazujícího okolí u Hospicu. Reálnost ceny stavby byla 
ověřena výběrovým řízením, které provedlo TJ Červený Kostelec v rámci příprav případně dotované 
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realizace. Již cena přípravných prací nedosahující 3,5% c celkové ceny díla je velice příznivá v porovnání s 
honorářovým řádem ČKA (který doporučuje cca 5-7%). Stavba získala stavební povolení 14.10.2019. Dá 
se předpokládat, že lze v budoucí době vysoutěžit nižší než rozpočtovanou cenu stavby. Lze tedy 
konstatovat, že stavba je navržena a připravena efektivně a řádně. 
Z důvodu finanční náročnosti stavby je důležité hledat další možné zdroje financování. Možným zdrojem je 
dotační podpora z nově vzniklé Národní sportovní agentury. V tuto chvíli se dle emailové komunikace tvoří 
dotační podmínky pro žadatele a projednává alokace finančních prostředků pro tuto podporu s 
ministerstvem financí. Dalším možným zdrojem financování je možnost získání individuální dotace z 
Královéhradeckého kraje. Žádost o tuto dotaci, již byla zastupitelstvem schválena dne 5. 12. 2019. Tato 
žádost, bude v případě schválení následujících usnesení doplněna o změny termínů ve vztahu k realizaci 
projektu v letech 2020-2021 a také o informace týkající se stížnosti TJ na MŠMT. Dále máme zažádáno o 
dotaci na použití dešťové vody v operačním programu MŽP výzva 119, žádost prošla formální i věcnou 
kontrolou, drobné nedostatky byly odstraněny. Rozhodnutí je očekáváno během měsíce května. Jedná se 
o podporu ve výši 1 - 1,5 mil. Kč. 
Vybudování fotbalového zázemí je součástí Plánu rozvoje sportu Červený Kostelec 2018 - 2023 v rámci 
kapitoly 3.1.3. schváleného RM 10.9.2018, č. usnesení R-2018/20/31. Dále je tato investice součástí 
Akčního plánu 2019 - 2020 v položce 3.4.2.2 schváleného ZM 28.2.2019, č. usnesení Z-2019/2/23 
vycházejícího ze Strategického plánu města Červený Kostelec pro období 2014 - 2020 schváleného ZM 
10.12.2015, č. usnesení Z-2015/6/36. 
V rámci jednání finančního výboru konaného 29. 4. 2020 byla projednávána otázka připravených investic 
města ve vztahu k aktuální situaci, způsobené korona virovou pandemií. Finanční výbor doporučil provádět 
připravené investice v obecném rozsahu varianty zahrnující finanční krytí i tohoto projektu částkou 14,5 mil. 
Kč pro rok 2020. Pro další rok doporučil dále investovat připravené investice za použití úvěrových 
prostředků. Zápis a doporučení finančního výboru je přílohou. 
 
Připomínky: 
P. Škoda - když dnes schválíme realizaci v roce 2020 a 2021 bude platit, že se letos začne např. demoliční 
práce? 
Starosta - mám představu takovou, že počkáme na výsledek stížnosti TJ Červený Kostelec do začátku 
července. Mezi tím připravíme výběrové řízení na výběr dodavatele. Budeme usilovat o dotaci od Národní 
sportovní agentury. V listopadu by se provedla demolice a v lednu by pokračovala stavba. Na stavbu je 
potřeba 10 až 11 měsíců. 
P. Mědílek - výběr bychom mohli udělat hned? 
Starosta - výběrové řízení by mohlo proběhnout v červenci. 
P. Wajsar - dotace z KHK se má použit na oplocení. Je možné ji použít na demolici? Jestli by nebylo lepší 
projekt rozdělit na dvě etapy, protože uznatelné náklady jsou až od chvíle, kdy se podá dotace. Na první 
etapu požádat kraj a na druhou etapu požádat o dotaci. 
Starosta - je to ke konzultaci s Královéhradeckým krajem, jestli to rozdělit na dvě etapy. Po podání žádosti 
o dotaci na MŠMT bylo možné provádět demolici po podání žádosti. 
P. Havlíček - p. Wajsarovi jsem říkal použít případné dotace z kraje např. na plot. Teď se navrhuje 
případné dotace z KHK použít na demolici pokud to lze. Pokud dotace nedopadne, bude se akce 
realizovat? 
Starosta - zázemí se bude realizovat i bez dotace.  
Pí Kollertová - usnesením je to řečeno, že ano. 
P. Prouza - bylo řečeno v radě i v předchozím jednání, že tato stavba se začne i bez dotace v roce 2020 až 
2021 s  tím, že se předpokládá, že v roce 2020 proběhne demolice nejlépe ještě hrubá stavba s tím, že 
zástupci města se budou dále snažit o získání dotace. Pokud dotace nedopadnou, tak město i přesto akci 
zrealizuje 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

informace o možném zastavení řízení o žádosti o dotaci podanou TJ Červený Kostelec z.s. na akci 
„Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:1 

I I .   schva lu je  

realizaci investiční akce „Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený Kostelec“ v letech 
2020 a 2021. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

I I I .   uk ládá  
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RM usilovat o získání dotace na projekt "Rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště Červený 
Kostelec v rámci dotačních programů Národní sportovní agentury. 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

 

4.  Předfinancování projektu "Vybudování multimediální učebny" 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Ředitel Mgr. Oleják požádal 5.12.2019 č. usnesení Z-2019/6/26 o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
pro ZŠ Václava Hejny na předfinancování realizace projektu "Vybudování multimediální učebny", 
dotovaného z programu IROP. Požadovaná částka byla NFV 1,6 mil. Kč. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   revoku je  

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

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

 

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

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM k projednání revokaci č. usnesení Z-2020/2/5 ze  dne 27.2.2020 
z důvodu aktuální možnosti financování projektu z vlastních zdrojů a neohrožení plynulého cash flow ZŠ V. 
Hejny. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   revoku je  

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

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

 

6.  Informace z jednání finančního výboru dne 29.4.2020 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta, Vedoucí finančního odboru 
 
Starosta a vedoucí finančního odboru předložili ZM informace z jednání finančního výboru města, které 
proběhlo dne 29.4.2020. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

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

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:1 

 

7.  Hospodaření města za leden až prosinec 2019 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů za leden až prosinec 
2019. Hospodaření města za rok 2019 skončilo přebytkem příjmů nad výdaji celkem v částce 14 028 
163,54 Kč. Upravený rozpočet daňových příjmů byl splněn na 106% (skutečné příjmy byly o 7,8 mil Kč 
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vyšší než plánované). Naopak skutečné výdaje byly nižší než upravený plán (tj. po jeho snížení o 
nerealizované akce) o 20,737 mil Kč. 
Předložena byla i "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Červený Kostelec", zpracovaná 
auditorkou ing. Janou Královou ze společnosti C.P.A. Audit, spol. s r.o.. Závěr zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce: Při přezkoumání hospodaření MĚSTA  ČERVENÝ  KOSTELEC za rok 
2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle §10 odst. 3 c) zákona 
420/2004 Sb. ani nedostatky uvedené v § 10 odst.3 písm. b) zákona 420/2004 Sb.. Dále je ve zprávě 
uvedeno, že nebyla identifikována rizika dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

1.  hospodaření města za leden až prosinec 2019 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

2.  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Červený Kostelec za období 1.1.2019 - 
31.12.2019. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

 

8.  Rozpočtové opatření č. 11/2020 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM návrh RO č.11/2020: 
příjmy            + 1.864.401,02 Kč 
financování   - 1.864.401,02 Kč 
p) zvýšení rozpočtu příjmů na položce 4216 o 1.864.401,02 Kč z důvodu přijaté investiční dotace na akci 
„Navýšení kapacity sběrného dvora“   
f) odpojení 1.864.401,02 Kč  z rozpočtu města přes položku financování (8115) 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

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) 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

 

9.  Rozpočtové opatření č.13/2020 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM návrh RO č.13/2020: 
výdaje          + 1.500.000 Kč 
financování   - 1.500.000 Kč 
v) zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na paragrafu 2310 (pitná voda) o 3 mil. Kč z důvodu zařazení 
zastupitelstvem schválené investiční akce  „Hospodárné nakládání se zdroji pitné vody dálkovými odečty 
vodoměrů v pevné odečtové síti“  do rozpočtu roku 2020 a zároveň snížení kapitálových výdajů na 
paragrafu 3639 o 1,5 mil. Kč  z důvodu snížení plánovaných výdajů na projekty 
f) zapojení převedených finančních prostředků 1.500.000 Kč přes položku financování (8115) - jedná se o 
přijatou dotaci na tuto akci koncem roku 2019 a převedenou v nezapojeném zůstatku ZBÚ do roku 2020 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  



Strana 7/13 

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. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

 

10.  Rozpočtové opatření č.14/2020 

Předkladatel: Vedoucí finančního odboru 
 
Vedoucí finančního odboru předložila ZM návrh RO č.14/2020: 
příjmy            + 1.880.027,16 Kč 
výdaje            + 1.880.027,16 Kč 
p) 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“   
v) přeposlání této průtokové dotace ZŠ V.Hejny 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

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. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

 

11.  Žádost o podporu opravy a zastřešení hradu Vízmburku 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání žádost Sdružení pro Vízmburk, z. s. o finanční podporu na opravu 
zastřešení hradu Vízmburk. Žádost je přílohou. 
 
Připomínky: 
Pí Kollertová a Pí Vlčková - proč příspěvek na Žaltman, který je od nás vzdálen přispíváme 100 000,- a 
proč rada města rozhodla na Vízmburk, který nám je hodně blízký jen 70 000,-? 
Starosta - požádali o 70 000,- Kč, pokud bychom schválili 100 000,- Kč, tak budou rádi. 
P. Šimek - můžeme použít 30 000,- např. na ceduli o Vízmburku na naší straně v lese. 
P. Kejzlar - přímo z města můžeme udělat turistickou trasu a na to věnovat 30 000,- Kč. 
 
Pí - Kollertová a Pí Vlčková předložily protinávrh usnesení č. 1 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

1.  finanční dar ve výši 100 000,- na opravu a zastřešení hradu Vízmburk pro Sdružení Vízmburk, 
z. s. 

Tento návrh nebyl přijat. 

nepřijato, pro:9 proti:13 zdržel:3 

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

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:1 
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12.  Informace z jednání kontrolního výboru ze dne 17.10.2019 

Předkladatel: zastupitelka Franková 
 
Vedoucí správního odboru informovala ZM o  jednání kontrolního výboru, které se konalo 17.10.2019.  
Záznam o kontrole přiložen. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

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

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

 

13.  Informace z jednání kontrolního výboru ze dne 5.3.2020 

Předkladatel: zastupitelka Franková 
 
Předsedkyně kontrolního výboru informovala ZM o 4. jednání kontrolního výboru, které se konalo dne 
5.3.2020. Zápis z jednání a zápisy z provedených kontrol přiloženy. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

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

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

 

14.  Žádost ZUŠ o doplňkovou hospodářskou činnost a uzavření Dodatku č. 2 

Předkladatel: Vedoucí správního odboru 
 
Vedoucí správního odboru předložila ZM k projednání žádost ředitele Základní umělecké školy Červený 
Kostelec o doplňkovou hospodářskou činnost, návrh dodatku č.2 ke zřizovací listině ohledně doplňkové 
hospodářské činnosti školy a s tím související přílohu č.4 - Pravidla pro doplňkovou hospodářskou činnost. 
Okruhy doplňkové činnosti: 
1) pronajímání nebytových prostor (svatební obřady, pořízení zvukových nahrávek, filmové ateliéry) 
2) půjčování hudebních nástrojů (občané města, bývalí žáci školy) 
3) vzdělávací kursy 
4) organizování veřejných akcí kulturního charakteru 
 
Připomínky: 
Pí Minaříková - když tam někdo bude pořádat akci, tak bude platit nájem, energie atd.. Půjde tento nájem 
městu? Jako, když si někdo pronajme hasičárnu? 
Starosta - příspěvková organizace to má v rámci zřizovací listiny a smlouvy o výpůjčce. Hasiči jsou spolek. 
ZUŠ je ve stejném institutu, jako třeba Městské kulturní středisko. 
Pí Petirová - nájem jde škole, protože s tím škola hospodaří. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

na základě návrhu ředitele příspěvkové organizace města Základní umělecké školy Červený Kostelec, 
Nerudova 511 

I .   schva lu je  

1.  přílohu č.4 zřizovací listiny: 

Pravidla pro doplňkovou hospodářskou činnost 

přijato, pro:21 proti:1 zdržel:1 
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2.  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 

 

přijato, pro:22 proti:1 zdržel:1 

 

15.  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 

Předkladatel: Jiří Regner, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání návrh 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. Jedná se o pozemky bývalé skládky 
Bohdašín v majetku státu ve správě SPÚ. Celková výměra těchto pozemků je 5249 m

2
. Byla řada jednání s 

úředníky SPÚ o bezúplatném převodu, ale bez výsledku. Do konce roku 2021 by město mohlo dosáhnout 
na dotaci na revitalizaci skládky, ale bezpodmínečně musí být všechny tyto pozemky Města Červený 
Kostelec. Přílohou k podání žádosti na SPÚ musí být schválený úplatný převod zastupitelstvem města. 
Cena bude nabídnuta SPÚ následně. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

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. 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

 

16.  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 

Předkladatel: Jiří Regner, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání 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. Na základě usnesení Okresního 
soudu Trutnov, ze dne 10. 9. 2019, Město Červený Kostelec získalo do majetku 1/8 stavby č.p. 199, na 
poz. p.č.st. 306/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 236 m

2
 a 1/13 poz. p.č. st. 306/2 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 426 m
2
, vše v k.ú. Úpice, (jako odúmrť - majetek nepatrné hodnoty, pro 

vypravitele pohřbu p. Dr. Ludvíka Galbavého, který zemřel v Hospici). 
Na základě usnesení Okresního soudu Trutnov jsme byli na LV připsáni dne 19. 9. 2019. V příloze 
přikládám žádost starosty města Úpice o bezúplatný převod výše uvedených nemovitostí do majetku města 
Úpice. 
 
Komise majetková:  
1) Bere na vědomí přijetí majetku na základě usnesení Okresního soudu Trutnov. 
2) Doporučuje následný bezúplatný převod nemovitosti do vlastnictví Města Úpice. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

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 m

2
 a 1/13 poz. p.č. st. 306/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 426 m
2
, vše v k.ú. Úpice do majetku Města Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 
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17.  Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1189/2 v k.ú. Červený Kostelec 

Předkladatel: Jiří Regner, místostarosta 
 
Místostarosta předložil ZM k projednání bezúplatný převod části pozemku p.č. 1189/2 v k.ú. Červený 
Kostelec z majetku ÚZSVM. Pozemek je součástí přístupové komunikace především k soukromým 
nemovitostem nad MŠ Větrník. ÚZSVM navrhuje rozdělit pozemek geometrickým plánem. Část „A“ převést 
na soukromou osobu, část „B“ převést na město ČK, jako účelovou komunikaci. V tomto případě žádají, 
zda by se město podílelo na úhradě za vypracování geometrického plánu. Dne 25.4.2019 ZM usnesením č. 
Z-2019/3/10 rozhodlo o požádání převedení celého pozemku, což po osobním jednání s ÚZSVM z jejich 
strany nelze. 
 
Komise pro správu majetku doporučuje převod jižní části „B“ pozemku  p.č. 1189/2 v k.ú. Červený Kostelec 
z majetku ÚZSVM do vlastnictví Města Červený Kostelec. 
 
Připomínky: 
P. Bergmann - budeme se finančně podílet na rozdělení? 
Místostarosta - budeme se podílet polovinou na převodu. 
P. Bergmann - část "A" by dál zůstala ÚZSVM? 
Místostarosta - část "A" by zatím zůstala ÚZSVM s tím, že ji dají do dražby. 
P. Bergmann - měli bychom o tuto část usilovat. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   revoku je  

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

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:1 

I I .   schva lu je  

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. 

přijato, pro:23 proti:0 zdržel:1 

 

18.  Informace z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 13.2.2020 

Předkladatel: Jiří Regner, místostarosta 
 
Místostarosta informoval ZM o jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 13. února 2020. Hlavním 
tématem byla rekonstrukce v ul. Jiráskova. Jednání se účastnil i velitel městské policie. Z nových podnětů 
vzešel požadavek větší četnosti odpadkových košů v celé délce místní komunikace vedoucí na Horní 
Kostelec. Byl vznešen dotaz jak je po městě řešen pravidelný úklid autobusových zastávek. Členové 
osadního výboru prosí o zahájení jednání možného užívání restaurace U Hobla s majitelem. Zápis je 
přílohou a je již v podobě doporučeného konceptu, aby byl přehlednější. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Horní Kostelec ze dne 13. února 2020. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

 

19.  Informace z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 9. 3. 2020 

Předkladatel: Jiří Regner, místostarosta 
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Místostarosta informoval ZM o jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 9.3.2020. Proběhla 
kontrola plnění úkolů a členové osadního výboru upozornili na některá místa, která by si zasloužila naši 
pozornost. Zápis je přílohou. 
 
P. Bergmann - je nějaký posun v akci chodník mezi křižovatkou a Saar Gummi Czech? 
Místostarosta - mysleli jsme, že směrem od Elitexu k České Skalici se nám podaří udělat v předstihu 
chodník než budou dělat rekonstrukci komunikace, ale když se spojili projektanti, tak zjistili, že se bude 
muset posunout komunikace. Takže to v předstihu nejde udělat. Šlo se cestou, že se využije odkoupený 
pozemek od Izomatu a uděláme provizorní chodník na druhé straně. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

informace z jednání osadního výboru Stolín a Mstětín ze dne 9. 3. 2020, které jsou předloženy v 
přiloženém zápise. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

 

20.  Zařazení území města ČK do území působnosti MAS Mezi Úpou a Metují 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
Starosta předložil ZM k projednání žádost Místní akční skupiny (MAS) Mezi Úpou a Metují. Souhlas se 
zařazením tohoto území umožňuje, aby město samotné, nebo i všechny neziskové organizace, fyzické i 
právnické osoby v území města mohly využívat čerpání dotací EU určených pro komunitně vedený místní 
rozvoj. Dosavadní činnost MAS a další informace jsou popsány v přiložené žádosti. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom 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. 

 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

I I .   schva lu je  

zařazení území města Červený Kostelec do území působnosti MAS Mezi Úpou a Metují na období 
2021-2027. 

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0 

 

21.  Žádost o změnu vyhlášky č. 2/2019 

Předkladatel: tajemník 
 
Tajemník na základě usnesení  R-2020/5/27 ze dne 4.3.2020 projednal žádost o změnu vyhlášky s Mgr. 
Hanou Jansovou z MV ČR,  odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru Pardubice-Hradec 
Králové . Při tvorbě vyhlášky je třeba respektovat ustanovení, která jsou obsažena v právním rozboru naší 
vyhlášky č. 2/2019 o nočním klidu, které jsme od ministerstva vnitra obdrželi (barevně vyznačeno). 
 
P. Mědílek předložil protinávrh usnesení: Zastupitelstvo města  ukládá radě města zapracovat návrh změny 
OZV č. 2/2019 o nočním klidu, dle žádosti Ing. Frankové ze dne 17. února 2020. 
 
Původní navržené usnesení - zamítá 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. 
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Připomínky: 
Pí Franková - chtěla bych požádat o vysvětlení, jaké důvody vedly k zamítnutí žádosti. 
Starosta - stěžejní je v tomto posuzování, jaká je výjimečnost těchto akcí a jestli se má rušit noční klid a 
nebo ne. 
O žádosti Pí Frankové proběhla diskuse, která je zaznamenána obrazovým a zvukovým záznamem. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   uk ládá  

radě města zapracovat návrh změny OZV č. 2/2019 o nočním klidu, dle žádosti Ing. Frankové ze dne 
17. února 2020. 

přijato, pro:15 proti:3 zdržel:7 

 

22.  Veřejnoprávní smlouva s Oblastní charitou Červený Kostelec 

Předkladatel: Vedoucí sociálního odboru 
 
Vedoucí sociálního odboru předložil ZM k projednání Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu města mezi Městem Červený Kostelec a Oblastní charitou Červený Kostelec. Tato smlouva zajistí 
financování pečovatelské služby v našem městě a nahradí již zastaralou mandátní smlouvu, podle které se 
postupovalo doposud. 
Předloženo bylo následující usnesení 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   schva lu je  

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. 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

 

23.  18.00 hodin dotazy a připomínky občanů 

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

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

dotazy a připomínky občanů. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

 

24.  Diskuse 

Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
P. Mědílek  - jak to vypadá s domovem důchodců? 
Starosta - zásadní je vybrat lokalitu, kde by měl domov důchodců být. Lokalita v Pazderně je zařazena do 
změny územního plánu. Je otázkou, jestli Vás nenapadají další lokality. V územním plánu je lokalita v ulici 
Družstevní. Lokalita je základ, abychom mohli začít se studií a projektem. 
Pí Minaříková - je lokalita na Letné, kde byla zpracovaná i studie na dům s pečovatelskou službou na 50 
míst a bude se tam dělat ulice. 
Starosta - je to jedna z možností. 
P. Mědílek - aby to nebyla velká zátěž pro město, měl by to provozovat kraj. 
Předloženo bylo následující usnesení 
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Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů ZM a občanů. 

přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 19.15 hodin. 

 
 
 

Ing. Rostislav Petrák, starosta 
 
 
 
 
 
Mgr. Markéta Šolcová 
 

Jiří Regner, místostarosta 
 
 
 
 
 
Ing. Roman Kejzlar 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


