
Zápis z 4. jednání majetkové komise 2021 

dne 30. srpna 2021, 15.00 hod, v malém sále divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 

Přítomní členové: Patrik Volhejn, Sylvie Součková, Vratislav Ansorge, Tomáš Prouza, Jiří Kábrt, 

Ing. Marcela Franková, Richard Bergmann, Lubomír Křivda 

Omluveni:  Josef Záliš, František Křeček 

Neomluveni: - - - -  

Pověřený člen rady: Jiří Regner  

Hosté: - - - -  

Zahájení a schválení programu 

Jiří Regner, zahájil jednání a konstatoval, že komise je usnášeníschopná. Byl schválen následující 

program: 

1. Prodej části pozemku p.č. 182/4 a části pozemku p.č. st. 14/2 v k.ú. Horní Kostelec

(HPM Novák)

2. Prodej části pozemku p.č. 1156/1 v k.ú. Červený Kostelec

3. Koupě části pozemku p.č. 751/1 v k.ú. Červený Kostelec

4. Prodej pozemku p.č. 749/4 v k.ú. Červený Kostelec

5. Prodej části pozemku p.č. 813 v k.ú. Červený Kostelec (Město)

6. Prodej části pozemku p.č. 832/1, v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem

7. Směna části pozemku p.č. 965/36, za část pozemku p.č 965/25 v k.ú. Červený

Kostelec

8. Směna pozemků p.č. 1056/1 a 1057/4, za pozemky p.č. 1129, 185, 187 a st.p.č.8/3,
vše v k.ú. Horní Kostelec

9. Prodej části pozemku p.č. 790/21, nové p.č. 709/69 v k.ú. Červený Kostelec

10. Prodej části pozemku p.č. 709/21, nové p.č. 709/70 v k.ú. Červený Kostelec

11. Prodej části pozemku p.č. 709/21, nové p.č. 709/21 v k.ú. Červený Kostelec

12. Prodej části pozemku p.č. 709/29 v k.ú. Červený Kostelec

13. Pronájem rybníka Janouch na p.č. 394/5, v k.ú. Horní Kostelec (MO ČRS)

14. Pronájem části budoucího pavilonu v k.ú. Červený Kostelec (PANDA FROST/

Cukrárna RH)

15. Prodej bytů bytového domu čp. 1202, v k.ú. Červený Kostelec
16. Koupě pozemku p.č. 1000/10 v k.ú. Červený Kostelec,

17. Diskuse

SCHVÁLENO  členů: 7, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 



 

1. Prodej části pozemku p.č. 182/4 a části pozemku p.č. st. 14/2 v k.ú. Horní Kostelec (HPM 

Novák) 

27.8.2018 byl projednán v majetkové komisi prodej části pozemku p.č. 182/4, trvalý travní 

porost, o výměře cca 697 m2, a st.p.č. 14/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 148 m2 v k.ú. 

Horní Kostelec, pro HPM.Novák, s.r.o., Horní Kostelec 233, 549 41 Červený Kostelec, IČO 252 

98 836.  

Komise výstavby a rozvoje města doporučila prodej s tím, aby byla zachována městu část 

pozemku, na kterém jsou umístěny kontejnery.  

Komise majetková nedoporučila prodej st.p.č. 14/2, který by mohl být předmětem jednání pro 

těsně sousední nemovitost na st.p.č. 14/1, z důvodů umístění některých sítí pro tuto 

nemovitost. Prodej části pozemku p.č. 182/4, tak aby kontejnerové stání zůstalo v majetku 

města, doporučuje za cenu v čase a místě obvyklou:  Kč/m2. 

Prodej pozemku byl dále odložen z důvodu rekonstrukce ul. Jiráskova, aby se k případnému 

prodeji přistupovalo s ohledem na nový stav. 

Nově, po rekonstrukci ul. Jiráskova, p. Novák požádal o prodej výše uvedených pozemků s tím, 

že jejich rozsah by měl zahrnovat možnost obsluhy pro opravy a údržbu budovy. Dále aby měl 

zajištěn dostatečný prostor pro nakládku kamionu a parkovací plochu pro zaměstnance firmy. 

P. Novák zmiňuje, že parkování veřejnosti často komplikuje i jen přístup kamionu pro nakládku.   

Záměr prodeje prozatím nezveřejněn.  
 

Komise majetková: doporučuje oslovit vlastníka sousední nemovitosti, st.p.č. 14/1, neboť tento 

nedisponuje téměř žádným pozemkem v okolí své nemovitosti. V případě, že by měl o pozemek 

zájem, vyzvat ho k podání žádosti. V opačném případě přenechat HPM Novák, za cenu v čase a 

místě obvyklou:  Kč/m2 vč. DPH. 

Dále doporučuje prodej části pozemku p.č. 182/4 a to tak, že z východní části pozemku bude 

pozemek oddělen podél hrany budovy a v prodloužení až na hranici pozemku. V ostatních 

částech podél hranice pozemku. Pozemek za cenu v čase a místě obvyklou:  Kč/m2. 

Dále doporučuje, ještě před samotným prodejem části pozemku p.č. 182/4, zřídit věcné 

břemeno/služebnost inženýrské sítě. Neboť na předmětném pozemku se nachází sdružená 

vodovodní přípojka, která slouží jak žadateli, tedy HPM Novák, tak i sousední nemovitosti na 

parc. č. st. 323. Aby později nedocházelo k neshodám.   

 

Členů:  A: 7 N: 0 Z: 0 
 

2. Prodej části pozemku p.č. 1156/1 v k.ú. Červený Kostelec  

Dne 24.5.2021 byl majetkovou komisí projednán prodej části pozemku p.č. 1156/1, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře cca 185 m2  a doporučen jeho prodej tak aby byl 

zachován odstup pro zimní údržbu a opěrné zdi zůstaly v majetku města, za cenu v čase a místě 

obvyklou  Kč/m2.  

Prodej byl odložen. Důvodem bylo zjištění, že část pozemku historicky užívá , 

, který na základě oslovení, podal žádost o prodej části 

pozemku p.č. 1156/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 21 m2. 

Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 16. 8. 2021 do 2. 9. 2021. 



 

Komise majetková: Doporučuje prodej části pozemku , p.č. 1156/1 , 

trojúhelníček ze severní části navazující na stávající pozemek  (východní roh 

trojúhelníku se dotýká západního rohu sousední nemovitosti, parc. č. 592/1, ostatní dle 

přiložené situace). 

Dále majetková komise doporučuje zbývající část pozemku, která tvoří zahrádku parc.č. st. 51, 

prodat  a to tak, že z jižní části vč. chodníčku kolem domu, dále od rohu 

nemovitosti po opěrnou zeď a to včetně (  žádal o opěrnou zeď, protože ji vybudoval 

na vlastní náklady) a dále podél obruby až po sousední nemovitosti parc. č. st. 52/1, dále podél 

hranice pozemku, který tvoří zahrádku kolem domu. Obruby zůstanou v majetku města.  

Cena pro oba žadatele, za cenu v čase a místě obvyklou:  Kč/m2 vč. DPH. 

 

Členů:  A: 7 N: 0 Z: 0 

 

3. Koupě části pozemku p.č. 751/1 v k.ú. Červený Kostelec  

Město Červený Kostelec, má zaregistrovanou a platnou územní studii na lokalitu Vyšehrad (od 

ul. Náchodská, po Špicberky). Koupě části pozemku p.č. 751/1, orná půda, o výměře cca 700 

m2, v k.ú. Červený Kostelec, z majetku  

, je stěžejní pro zahájení samotné realizace. V této části je plánována přeložka hlavního 

vodovodního řadu. Cena navržená majitelkou činí  Kč/m2. 

 

Komise majetková: Doporučuje koupi části pozemku p.č. 751/1 v k.ú. Červený Kostelec o 

výměře cca 700 m2, za cenu  Kč/m2 z majetku . 

Dále doporučuje, upozornit neoprávněné uživatele této části pozemku, že musí vymístit 

veškeré oplocení, bazény, skleníky atp. z důvodu přeložky vodovodního řadu. Následně po 

přeložení vodovodu, bude možné v některých částech tyto pozemky pronajmout či prodat. 

 

Členů:  A: 7 N: 0 Z: 0 

 

4. Prodej pozemku p.č. 749/4 v k.ú. Červený Kostelec  

Prodej části pozemku z majetku Města Červený Kostelec, p.č. 749/4, ostatní plocha, zeleň, o 

výměře 492 m2, v k.ú. Červený Kostelec, do  

 

Žadatelé plánují v jižním rohu vlastního pozemku p.č. 748/2 novostavbu RD pro rodinu dcery.  

Žadatel zmiňuje, že je mu známo, že pozemek je veden jako zahrada a takto by byl i nadále, 

neboť novostavba bude na jejich stávajícím pozemku. Dále zmiňuje, že při výstavbě plynovodu 

musel přizpůsobit vlastní stávající oplocení (ustoupit plotem), což opět potvrzuje, že zde není 

možné stavět. Tímto by navíc městu ulehčil práci s údržbou pozemku. 

Místním šetřením a srovnáním s územním plánem bylo zjištěno, že se jedná o „Zeleň na 

veřejných prostranstvích“, a jako taková je: určená k obecnému užívání, veřejně přístupná 

každému bez omezení, určená pro umístění městské zeleně + alternativy veřejně prospěšných 

staveb. 

Záměr prodeje pozemku prozatím nezveřejněn. 

 



Komise majetková: Nedoporučuje prodej pozemku p.č. 749/4 v k.ú. Červený Kostelec. Pozemek 

je dle územního plán určen jako zeleň na veřejných prostranstvích, kterou jako takovou nelze 

převést do soukromého vlastnictví, za účelem zřízení vlastní zahrady.  

 

Členů:  A: 0 N: 7 Z: 0 

 

5. Prodej části pozemku p.č. 813 v k.ú. Červený Kostelec (Město) 

Z důvodu poptávky ohledně výstavby garáží a místním šetřením, bylo shledáno, že na pozemku 

p.č. 813, ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú. Červený Kostelec, se nachází vhodný 

prostor, část výše uvedeného pozemku, pro nabídku prodeje pozemků, za účelem výstavby 4 

garáží. Na zmíněném pozemku se nachází historicky umístěná rampa s montážní jámou, 

vybudovaná zřejmě pro majitele garáží vybudovaných na tomto pozemku. Rampa je ve špatném 

stavu. Navíc se v této oblasti nachází ještě jedna, udržovaná, lépe vyhovující současným 

parametrům vozidel.  

Pro účel prodeje pozemků na výstavbu garáží, je nutné odstranit rampu, zrušit, zasypat a 

uhutnit montážní jámu.    

 

Komise majetková: Nedoporučuje prodej pozemků za účelem výstavby garáží v soukromém 

vlastnictví.  

Doporučuje odstranění stávající rampy, odstranění, zasypání a zhutnění montážní jámy. 

Dále doporučuje výstavbu garáží v režii města, pro vlastní využití či pronájem. 

 

Členů:  A: 0 N: 7 Z: 0 

 

6 Prodej části pozemku p.č. 832/1, v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem  

Prodej části pozemku z majetku města Červený Kostelec, p.č. 832/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 3 m2, v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, do spoluvlastnictví  

 

. Žadatelé si podali žádost na základě probíhající revize katastru 

nemovitostí, na pozemku se nachází část garáže v jejich spoluvlastnictví. Tento stav vznikl za 

dob, kdy garáž stavěl jejich otec.   

Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 16. 8. 2021 do 2. 9. 2021. 

 

Komise majetková: Doporučuje prodej části pozemku, nacházející se pod stavbou garáže, p.č. 

832/1 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem, do majetku , za cenu v čase 

a místě obvyklou:  Kč vč. DPH. 

 

Členů:  A: 7 N: 0 Z: 7 

 

7. Směna části pozemku p.č. 965/36, za část pozemku p.č 965/25 v k.ú. Červený Kostelec 

 

Směna části pozemku p.č. 965/36, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 46 m2, 

z majetku Města Červený Kostelec, za část pozemku p.č 965/25, zahrada, o výměře cca 26 m2, 



ze spoluvlastnictví  

, vše v k.ú. Červený Kostelec. 

Žadatelky nedávno nabyly do spoluvlastnictví nemovitost p.č. 965/25 a ověřením na KN zjistily 

odchylky mezi skutečnou hranicí pozemku a umístěným oplocením. Žádají o majetkové 

narovnání.  

Záměr směny zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 16. 8. 2021 do 2. 9. 2021. 

 

Komise majetková: Doporučuje směnu pozemků, ale pouze v rozsahu odpovídajících metrů 

čtverečních – tedy cca 26 m2, za 26 m2 s tím, že o nesoulad bude ustoupeno plotem ze severní 

části pozemku p.č. 965/25. 

 

Členů:  A: 7 N: 0 Z: 0 

 
8. Směna pozemků p.č. 1056/1 a 1057/4, za pozemky p.č. 1129, 185, 187 a st.p.č.8/3, 

vše v k.ú. Horní Kostelec  
Směna pozemků p.č. 1056/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1857 m2 a p.č. 
1057/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 655 m2, ze společného jmění manželů 

, za pozemky z majetku Města Červený Kostelec -  p.č. 1129, 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 499 m2, p.č. 185, zahrada, o výměře 887 m2, p.č. 187, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 108 m2 a st.p.č. 8/3, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 28 m2, vše v k.ú. Horní Kostelec. 
Žadatelé žádají o směnu z důvodu, že pozemky historicky patřily k jejich objektu č.p. 83. Objekt 
mají zájem zrekonstruovat a okolí zvelebit a zlepšit přístup k vlastní nemovitosti.  
Šetřením bylo zjištěno, že pozemky v maj. žadatelů, jsou zatíženy zástavou.  
Ve srovnání s územním plánem, v případě poz. p.č. 1129 se jedná o „Zeleň na veřejných 

prostranstvích“, a jako taková je: určená k obecnému užívání, veřejně přístupná každému bez 

omezení, určená pro umístění městské zeleně + alternativy veřejně prospěšných staveb. 

Záměr směny prozatím nezveřejněn. 

 

 
Komise majetková: Majetková komise nedoporučuje směnu pozemků, s odvoláním na územní 

plán, který vylučuje převod pozemků označených, jako veřejná zeleň, či pozemky určené pro 

drobnou podnikatelskou činnost, do soukromého vlastnictví.  

 

Členů:  A: 0 N: 7 Z: 0 

 
9. Prodej části pozemku p.č. 790/21, nové p.č. 709/69 v k.ú. Červený Kostelec  

Prodej části pozemku z majetku měta Červený Kostelec, p.č. 790/21, dle geometrického plánu 
nové parcelní číslo 709/69 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 69 m2, v k.ú. Červený Kostelec. 
Do majetku . Pozemek tvoří 
příjezdovou cestu k vlastní nemovitosti. 
Řešení pozemku p.č. 790/21 v k.ú. Červený Kostelec, bylo několikrát v majetkové komisi 
diskutováno. 11. 11. 2019 bylo doporučeno vytyčení hranice a výpůjčka jednotlivých dílů. Po 
přípravě smluv o výpůjčce Rada města ČK zadala úkol majetkovému odb. připravit rozdělení 
pozemku p.č. 709/21 a potažmo prodej jednotlivých částí pozemku vlastníkům přináležející 
nemovitosti. 



Záměr prodeje prozatím nezveřejněn. 
 
Komise majetková: Doporučuje prodej pozemku, nové parc. č. 709/69, v k.ú. Červený Kostelec, 

p. , za cenu v čase a místě obvyklou:  Kč/m2, vč. DPH. 

 

Členů:  A: 7 N: 0 Z: 0 

 

10. Prodej části pozemku p.č. 709/21, nové p.č. 709/70 v k.ú. Červený Kostelec  

Prodej části pozemku z majetku města Červený Kostelec, p.č. 790/21, dle geometrického plánu 
nové parcelní číslo 709/70 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m2, v k.ú. Červený Kostelec. 
Do spoluvlastnictví  

. Pozemek tvoří příjezdovou 
cestu k vlastní nemovitosti. 
Řešení pozemku p.č. 790/21 v k.ú. Červený Kostelec, bylo několikrát v majetkové komisi 
diskutováno. 11. 11. 2019 bylo doporučeno vytyčení hranice a výpůjčka jednotlivých dílů. Po 
přípravě smluv o výpůjčce Rada města ČK zadala úkol majetkovému odb. připravit rozdělení 
pozemku p.č. 709/21 a potažmo prodej jednotlivých částí pozemku vlastníkům přináležející 
nemovitosti. 
Záměr prodeje prozatím nezveřejněn. 

 
Komise majetková: Doporučuje prodej pozemku, nové parc. č. 709/70, v k.ú. Červený Kostelec, 

do spoluvlastnictví , za cenu v čase a místě obvyklou:  

Kč/m2, vč. DPH. 

 

 

Členů:  A: 7 N: 0 Z: 0 

 

11. Prodej části pozemku p.č. 709/21, nové p.č. 709/21 v k.ú. Červený Kostelec  

Prodej části pozemku, z majetku města Červený Kostelec, p.č. 790/21, dle geometrického plánu 
nové parcelní číslo 709/21 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 104 m2, v k.ú. Červený Kostelec. 
Do majetku . Pozemek tvoří 
příjezdovou cestu k vlastní nemovitosti. 
Řešení pozemku p.č. 790/21 v k.ú. Červený Kostelec, bylo několikrát v majetkové komisi 
diskutováno. 11. 11. 2019 bylo doporučeno vytyčení hranice a výpůjčka jednotlivých dílů. Po 
přípravě smluv o výpůjčce Rada města ČK zadala úkol majetkovému odb. připravit rozdělení 
pozemku p.č. 709/21 a potažmo prodej jednotlivých částí pozemku vlastníkům přináležející 
nemovitosti. 
Záměr prodeje prozatím nezveřejněn. 
 
Komise majetková: Doporučuje prodej pozemku, nové parc. č. 709/21, v k.ú. Červený Kostelec, 

manželům , za cenu v čase a místě obvyklou:  Kč/m2, vč. DPH. 

 

 

Členů:  A: 7 N: 0 Z: 0 

 



 

12. Prodej části pozemku p.č. 709/29 v k.ú. Červený Kostelec  

Prodej části pozemku z majetku města Červený Kostelec, p.č. 790/29, orná půda, o výměře cca 
88 m2, v k.ú. Červený Kostelec, do spoluvlastnictví  

.  
Žadatelé před lety zakoupili dům v řadové zástavbě vč. oplocené zahrady s pergolou. Bylo 
zjištěno, že oplocení + další příslušenství ve vlastnictví žadatelů zasahuje mimo hranici vlastní 
nemovitosti. Pozemek by rádi dokoupili.  
Záměr prodeje prozatím nezveřejněn. 

 
Komise majetková: Doporučuje vyzvat všechny sousední vlastníky nemovitostí, kteří přesahují 

hranici vlastní nemovitosti, aby odkoupili pozemek navazující na jejich zahradu, až po hranici 

lesa. V případě, že vlastníci p.č. 709/18 a p.č. 709/19 nepřesahují rozsah svých pozemků a 

nemají o pozemek za zahradou zájem, prodat celý východní cíp pozemku pč. 709/29 do 

spoluvlastnictví Jaromíru Křížovi a Simoně Urbanové. Pozemek za cenu v čase a místě obvyklou: 

 Kč/m2. 

 

Členů:  A: 7 N: 0 Z: 0 

 

13. Pronájem rybníka Janouch na p.č. 394/5, v k.ú. Horní Kostelec (MO ČRS) 

Pronájem pozemku z majetku města Červený Kostelec, p.č. 394/5, vodní plocha, o výměře 2895 
m2, v k.ú. Horní Kostelec (rybník Janouch), Českému rybářskému svazu, místní organizaci 
Červený Kostelec, IČ: 13585843, za účelem hospodaření. 
Záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 20. 7. 2021 do 5. 8. 2021. 

 
Komise majetková: Doporučuje pronájem rybníka Janouch za účelem hospodaření ČRS MO 
Červený Kostelec, za účelem hospodaření, za cenu obvyklou  Kč/ha/rok. V tomto případě 

se jedná o 2895 m2 a roční nájemné  Kč s tím, že by běžná údržba 

šla za nájemcem, tak jako u pronájmu rybníka Krčmařík. 

 

 

Členů:  A:7 N: 0 Z: 0 
 

14. Pronájem části budoucího pavilonu v k.ú. Červený Kostelec (PANDA FROST/ Cukrárna 

RH) 

Pronájem části budoucího pavilonu z majetku města Červený Kostelec, na pozemcích p.č. 2070, 
2071, 2078, 2085, v prostoru mezi školami, v k.ú. Červený Kostelec. Jedná se o 92 m2 
provozovny a 32 m2

 společného užívání chodby a sociálního zařízení pro PANDA FROST s.r.o., 
se sídlem 549 41 Červený Kostelec, Řehákova 778, IČ: 28857828, a to za účelem provozování 
cukrárny. 
Záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 20. 7. 2021 do 5. 8. 2021. 
 

Po sejmutí záměru pronájmu, byla doručena městu Červený Kostelec žádost Romany 
Hankeové, o budoucí pronájem prostor k podnikání mezi školami.  
 



Komise majetková: Nedoporučuje pronájem stávajícím žadatelům z důvodu, že nebyly 

stanoveny konkrétní podmínky pronájmu.  

Doporučuje, po sestavení konkrétních podmínek pronájmu provozovny (obdoba výběru 

provozovatele restaurace Divadlo), nové zveřejnění záměru pronájmu vč. podmínek, + 

zveřejnění v médiích.  

Dále doporučuje, aby provoz toalet v budoucím pavilonu zůstal v režii města, které zajistí 

alternativní vstup – tedy nejen na mince (platební karta, mobil) nepřetržitý provoz a průběžný, 

každodenní úklid. 

 

Členů:  A: 0 N: 7 Z: 0 
 

15. Prodej bytů bytového domu čp. 1202, v k.ú. Červený Kostelec  
 
Prodej bytů z majetku Města Červený Kostelec, bytový dům čp. 1202, na st.p.č. 2040 v k.ú. 
Červený Kostelec: 
Bytová jednotka č. 1202/3, menší sklepní byt o výměře 35,5 m2 + podíl na společných 
prostorech 406/11169 (1+1 s příslušenstvím)  

. 
Bytová jednotka č. 1202/5, věší byt s terasou o výměře 75 m2 + podíl na společných prostorech 
848/11169 (3+1 s příslušenstvím)  

. 
Bytová jednotka č. 1202/14, věší byt o výměře 79,8 m2 + podíl na společných prostorech 
897/11169 (4+1 s příslušenstvím)  

. 
Bytová jednotka č. 1202/17, podkrovní byt bez sklepa a balkonu o výměře 65,7 m2 + podíl na 
společných prostorech 719/11169 (3+1 s příslušenstvím)  

. 
Záměry prodeje zveřejněny na úřední desce městského úřadu od 13. 8. 2021 do 30. 8. 2021. 
 
Komise majetková: V souvislosti s tím, že na poslední chvíli, podal jeden žadatel žádost o koupi 

dvou bytů, majetková komise nejprve doporučuje následný postup konzultovat s právníkem.  

Následně pak doporučuje prodej bytů za cenu minimálně ve výši dle znaleckého posudku 

aktualizovaného v r. 2021. 

 

Členů:  A: 7 N: 0 Z: 0 

 
16. Koupě pozemku p.č. 1000/10 v k.ú. Červený Kostelec,  

 
Po předchozím projednání v majetkové komisi, byl dne 20.6.2019 schválen prodej pozemku p.č. 
1000/10, trvalý travní porost, o výměře 703 m2, v k.ú. Červený Kostelec, za cenu Kč/m2. 
Následně došlo k revokaci usnesení a novému projednání, neboť byla navýšena kupní cena na 

 Kč/1m2, schváleno ZM dne 5. 12. 2029, usnesením Z – 2019/6/22. Smlouvy kupní, vč. návrhu 
na vklad do KN, byly odeslány k podpisu  v březnu 2020 k podpisu. Vrácení smluv bylo 
opakovaně urgováno, s odvoláním na různé výmluvy. Čímž se postupně odsouval popis smlouvy 
kupní. Později nereagoval na telefon zcela. Nově, po osobním jednání s p. místostarostou požaduje 
vlastník pozemku , nové projednání a cenu  
Kč/m2.  
 



Komise majetková: Nedoporučuje koupi pozemku p.č. 1000/10 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 

 Kč/m2. 

Doporučuje revokaci původního rozhodnutí. 

 

Členů:  A: 0 N: 7 Z: 0 
 
Zapsala: Sylvie Součková 
 
Dne: 31. 8. 2021 
 
Kontroloval: Patrik Volhejn 

 
 
 
 




