
 
 

Z á p i s 
z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 8. dubna 2010 od 16 do 18  hodin  

 v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci 
___________________________________________________________________________ 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. 
 

Přítomno: 22  členů ZM,  8  vedoucích odborů MěÚ, 12 občanů 

Omluveni: Ing. Jiří Hanuš, Petr Nejman, Petr Demjanovič 

Ověřovatelé zápisu: PharmDr. Zuzana Minaříková, Petr Humeňuk 

Návrhová komise:  Mgr. Hana Benešová, Ing. Milan Hrstka a Zdeněk Spůra  

Zapisovatelka: Libuše Hanušová 

  
Na zasedání je přítomno celkem 22 členů ZM – zasedání je usnášeníschopné. 

  
Program: 1. Investiční akce 
  2. Hospodaření města 
 3. Dobrovolný svazek obcí Úpa 
  4. Majetkové záležitosti 
 5. Diskuse, různé 
 
Hlasování o programu: 

Přítomno :  18 Pro: 18       Proti: 0             Zdrželo se: 0    Schváleno 

1. Investiční akce města 

Vedoucí odboru rozvoje města informoval ZM o investičních akcích připravovaných pro rok 
2010.  
 
1.1. Rekonstrukce ulice Přemyslova 
Dne 17.3.2010 zahájeno odborem výstavby a ŽP Městského úřadu v Červeném Kostelci 
stavební řízení na SO 400 – Veřejné osvětlení. 
Na odbor životního prostředí Městského úřadu Náchod podána žádost o stavební povolení na 
SO 310 Splašková kanalizace a SO 320 Vodovod. Na odbor dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Náchod podána žádost o stavební povolení na SO 100 
Komunikace a zpevněné plochy a SO 300 Dešťová kanalizace. 
Dne 6.4.2010 proběhlo otevírání obálek a následně výběr nejvhodnější nabídky na dodávku 
stavebních prací. 
 

1.2. Záchody pro návštěvníky Muzea Boženy Němcové  
Podepsána Smlouva o dílo na dodávku prací s vybranou firmou Maratonstav a.s., Palackého 
348, Úpice. Předáno staveniště dne 26.3.2010 a dohodnut postup prací. 
 
 



 
1.3. Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec 
Starosta města předložil ZM k projednání realizaci akce „Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní 
Kostelec“. Tato stavba nebyla zařazena do investičních akcí na rok 2010 z důvodu nedostatku 
finančních prostředků. Projektová dokumentace je  připravena. 
 
Hlasování o usnesení: ZM schvaluje zařazení akce „Opěrná zeď v ulici Strmá , Horní 
Kostelec“ do investičních akcí města na rok 2010. 
Přítomno : 20    Pro: 20          Proti: 0             Zdrželo se: 0    
Schváleno 
  
1.4. Stavební úpravy ul. Nad Nádražím, Červený Kostelec  
Starosta města předložil ZM k projednání  realizaci akce „ Stavební úpravy ul. Nad Nádražím, 
Červený Kostelec“. Tato stavba nebyla zařazena do investičních akcí na rok 2010 z důvodu 
nedostatku finančních prostředků. Projektová dokumentace je  připravena. 
 
Hlasování o usnesení: ZM schvaluje zařazení akce „Stavební úpravy ulice Nad Nádražím“ do 
investičních akcí města na rok 2010. 
Přítomno : 20   Pro: 20         Proti: 0             Zdrželo se: 0    Schváleno 

Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o investičních akcích. 
Přítomno : 20   Pro: 20         Proti: 0             Zdrželo se: 0    Schváleno 

2. Hospodaření města 
2.1. Informace z jednání finančního výboru 
Starosta  přednesl zprávu z jednání FV, které se uskutečnilo 26. března 2010. Zápis z jednání 
FV obdrželi všichni členové ZM. 
 
Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne 26. 3. 
2010.  
Přítomno : 20   Pro: 20        Proti: 0             Zdrželo se: 0    Schváleno 

2.2. Rozpočtová opatření 
Starosta  seznámil  ZM s rozpočtovými opatřeními, které přijala RM na svých jednáních za 
poslední období.  
 
Rozpočtová opatření přijatá RM 
RO č. 1       v příjmech :   0,-- Kč   
  ve výdajích :   0,-- Kč 
P) 1 000,-Kč z rezervy RM 
V) 1 000,-Kč na členský příspěvek MAS mezi Úpou a Metují 2010 
 
RO č. 3       v příjmech :   31 052,-- Kč   
  ve výdajích :   31 052,-- Kč 
P) přijatá dotace – doplatek na volby do Evropského parlamentu 
V) rezerva RM 
 
RO č. 4       v příjmech :   0,-- Kč   
  ve výdajích :   0,-- Kč 



P) 16 984,- Kč úhrada do fondu Kostelců ( původně 2,-Kč/1obyvatel- nyní 4,-Kč/1obyvatel)  
V) rezerva RM 
 
RO č. 5       v příjmech :   4 690,-- Kč   
  ve výdajích :   4 690,-- Kč 
P) přijatá dotace – pojištění odpovědnosti z činnosti osob vykonávajících  veřejnou službu 
V) úhrada tohoto pojištění 
 
RO č. 7       v příjmech :   68 120,-- Kč   
  ve výdajích :   68 120,-- Kč 
P) přijatá dotace – od Úřadu práce na mzdy a odvody pracovníků veřejně prospěšných prací 
V) za prosinec, leden a únor na mzdy a odvody pracovníků veřejně prospěšných prací  
 
Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních přijatých 
RM.  
Přítomno :  20 Pro: 20          Proti: 0               Zdrželo  se: 0    Schváleno 

 
Rozpočtová opatření navržená RM k projednání ZM 
RO č. 2       v příjmech :   1 060 000,-- Kč   
  ve výdajích :   1 060 000,-- Kč 
P) přijatá dotace na sociální dávky leden až březen 2010 
V) vyplacení soc. dávek ( na živobytí, doplatek na bydlení a mimoř. okamžitá pomoc) 
 
Hlasování o usnesení: ZM schvaluje RO č. 2. 
Přítomno : 20       Pro: 20            Proti: 0               Zdrželo  se: 0    Schváleno 

 
RO č. 6       v příjmech :   0,-- Kč   
  ve výdajích :   0,-- Kč 
P) rezerva RM 
V) příspěvek ve výši 29 400,-Kč na školní autobus do Horního Kostelce  
 
Hlasování o usnesení: ZM schvaluje RO č. 6. 
Přítomno : 20       Pro: 20            Proti: 0               Zdrželo  se: 0    Schváleno 

 
2.3. Dofinancování rekonstrukce ulice Přemyslova 
Starosta předložil ZM k projednání zápis z výběru nejvhodnější nabídky na poskytnutí úvěru 
ve výši 5 milionů Kč na 5 let k dofinancování rekonstrukce ulice Přemyslova v Červeném 
Kostelci. Zápis z výběru je přílohou a obdrželi ho všichni členové ZM.  
 
Hlasování o usnesení: ZM schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky ve výši 5 milionů Kč 
na 5 let k dofinancování rekonstrukce ulice Přemyslova v Červeném Kostelci. 
Přítomno : 20        Pro: 20            Proti: 0               Zdrželo  se: 0    Schváleno 

 
 
 



2.4. Dluhová služba 
Starosta  předložil ZM k projednání návrh dluhové služby na období 2010 – 2013. Tabulka je 
přílohou a obdrželi ji všichni členové ZM. 
 
Hlasování o usnesení: ZM bere na vědomí návrh dluhové služby na období 2010 – 2013.  
Přítomno : 21   Pro: 20    Proti: 0             Zdržel se: 1    Schváleno 
 
3. Dobrovolný svazek obcí Úpa 
Starosta informoval ZM o činnosti DSO ÚPA v roce 2009 a předložil ZM k projednání 
přistoupení obce Dolní Radechová k DSO ÚPA. 
Po jednáních mezi obcí Dolní Radechová a svazkem, došlo k možnosti přístupu této obce do 
Dobrovolného svazku obcí Úpa. V současné době má náš svazek 19 440 obyvatel a 18 obcí. 
Přístupem této obce by počet obyvatel svazku překročil hranici 20 000 obyvatel.  
 
Hlasování o usnesení: ZM schvaluje přistoupení obce Dolní Radechová do Svazku obcí Úpa.   
Přítomno : 21  Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
4. Majetkové záležitosti 
Místostarosta předložil k projednání majetkové záležitosti, které byly projednány v komisích  
a RM: 
 
4.1. Prodej pozemku z majetku města – p.č. 582/8 (tr.tr.por.) o výměře 399 m2 v k.ú. Lhota 
za Červeným Kostelcem za účelem scelení pozemků. O prodej žádají p.J. J. a pí N. J.   
Komise výstavby: doporučuje prodej 
Komise majetková: doporučuje prodej za cenu 20,- Kč/m2  
RM: doporučuje prodej za cenu 20,- Kč/m2  
 
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje  prodej pozemku p.č. 582/8 (tr.tr.por.) o výměře 399 m2  
v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem p. J. J. a pí N. J. za cenu 20,- Kč/m2 . 
Přítomno : 21   Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
4.2. Prodej pozemků z majetku města – p.č. 841/40 (zahrada) o výměře 16 m2 , p.č.841/39 
(zahrada) o výměře 10 m2 , st.p.č. 2221 o výměře 6 m2 v k.ú. Červený Kostelec. Jedná se o 
zaměření skutečného stavu. O prodej žádají p. O. B. a pí A. B. 
Komise výstavby: doporučuje prodej 
Komise majetková: doporučuje prodej za cenu 100,- Kč/m2  
RM: doporučuje prodej za cenu 100,- Kč/m2  
 
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje  prodej pozemků p.č. 841/40 (zahrada) o výměře 16 m2 
, p.č. 841/39 (zahrada) o výměře 10 m2 , st.p.č. 2221 o výměře 6 m2 v k.ú. Červený Kostelec 
p. O. B. a pí  A. B. za cenu 100,- Kč/m2 . 
Přítomno : 21   Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
4.3. Prodej pozemků z majetku města – p.č. 211/4 (zahrada) o výměře 49 m2 , p.č. 211/5 
(zahrada) o výměře 55 m2  v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce, jedná se o zaplocený 
pozemek a stavbu na cizím pozemku. O prodej žádá pí I. B. 
Komise výstavby: doporučuje prodej 
Komise majetková: doporučuje prodej za cenu 90,- Kč/m2  
RM: doporučuje prodej za cenu 90,- Kč/m2   
 



Hlasování o usnesení : ZM schvaluje  prodej pozemků p.č. 211/4 (zahrada) o výměře 49 m2 , 
p.č. 211/5 (zahrada) o výměře 55 m2  v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce pí I. B. za cenu 
90,- Kč/m2 . 
Přítomno : 21  Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
4.4. Prodej pozemku z majetku města – p.č. 1347/2 (ostatní plocha) o výměře 31 m2  v k.ú. 
Olešnice u Červeného Kostelce jedná se o stavbu na cizím pozemku. O prodej žádají p. R. B. 
a pí K. B. 
Komise výstavby: doporučuje prodej 
Komise majetková: doporučuje prodej za cenu 90,- Kč/m2  
RM: doporučuje prodej za cenu 90,- Kč/m2  
 
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje  prodej pozemku p.č. 1347/2 (ostatní plocha) o výměře 
31 m2  v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce p. R.  B. a pí K. B. za cenu 90,- Kč/m2 . 
Přítomno : 21   Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
4.5. Prodej pozemku z majetku města – p.č. 254/4 (ostatní plocha) o výměře 160 m2  v k.ú. 
Olešnice u Červeného Kostelce.  Jedná se o  stavbu na cizím pozemku. O prodej žádají p. J. 
V. a J. V. 
Komise výstavby: doporučuje prodej 
Komise majetková: doporučuje prodej za cenu 90,- Kč/m2  
RM: doporučuje prodej za cenu 90,- Kč/m2  
 
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje  prodej pozemku p.č. 254/4 (ostatní plocha) o výměře 
160 m2  v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce dle nového GP č. 323-383/2006 p. J. V. a pí J. 
V. za cenu 90,- Kč/m2 . 
Přítomno : 21   Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
4.6. Prodej pozemků z majetku města – p.č. 1437/3 (ostatní plocha) o výměře 93 m2, st.p.č. 
441 o výměře 31 m2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. Jedná se o  zaplocený pozemek a 
stavbu na cizím pozemku. O prodej žádají p.  M. N. a pí M. N.  
Komise výstavby: doporučuje prodej 
Komise majetková: doporučuje prodej pozemku st.p.č. 441 za cenu 150,- Kč/m2 a p.č. 
1437/3 za cenu 90,- Kč/m2  
RM: doporučuje prodej pozemku st.p.č. 441 za cenu 150,- Kč/m2 a p.č. 1437/3 za cenu 90,- 
Kč/m2  
 
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1437/3 (ostatní plocha) o výměře 
93 m2 za cenu 90,- Kč/m2 , st.p.č. 441 o výměře 31 m2 za cenu 150,- Kč/m2 v k.ú. Olešnice u 
Červeného Kostelce p. M. N. a pí M. N.  
Přítomno : 21   Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
4.7. Směna pozemků z majetku města – p.č. 254/3 (ostatní plocha) o výměře 11 m2 ve 
vlastnictví Města Červený Kostelec za p.č. 255/2 (vodní plocha) o výměře 6 m2 v k.ú. 
Olešnice u Červeného Kostelce ve vlastnictví p. P. K. dle nového GP č. 323-383/2006. 
Komise výstavby: doporučuje směnu 
Komise majetková: doporučuje směnu 
RM: doporučuje směnu 
 



Hlasování o usnesení : ZM schvaluje  směnu pozemků mezi Městem Červený Kostelec a p. 
P. K. č. 254/3 (ostatní plocha) o výměře 11 m2 za p.č. 255/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Olešnice u 
Červeného Kostelce dle nového GP č. 323-383/2006. 
Přítomno : 21   Pro: 20       Proti: 0             Zdržel se: 1     Schváleno 
 
Záměr 
4.8. Prodej pozemku z majetku města – st.p.č. 1126 o výměře 21 m2 v k.ú. Červený Kostelec. 
(stavba na cizím pozemku) 
Komise výstavby: doporučuje prodej 
Komise majetková: doporučuje prodej 
RM: doporučuje prodej 
 
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje  záměr prodeje pozemku st.p.č. 1126 o výměře 21 m2 
v k.ú. Červený Kostelec. 
Přítomno :  21 Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
Záměr 
4.9. Prodej pozemku z majetku města – st.p.č. 979 o výměře 14 m2 v k.ú. Červený 
Kostelec. (stavba na cizím pozemku) 
Komise výstavby: doporučuje prodej 
Komise majetková: doporučuje prodej 
RM: doporučuje prodej  
 
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje  záměr prodeje pozemku st.p.č. 979 o výměře 14 m2  
v k.ú. Červený Kostelec. 
Přítomno :  21 Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
 
Záměr 
4.10. Prodej pozemku z majetku města – st.p.č. 1736 o výměře 16 m2 v k.ú. Červený 
Kostelec. (stavba na cizím pozemku) 
Komise výstavby: doporučuje prodej 
Komise majetková: doporučuje prodej 
RM: doporučuje prodej 
 
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje  záměr prodeje pozemku st.p.č. 1736 o výměře 16 m2 

v k.ú. Červený Kostelec. 
Přítomno  : 21  Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
Záměr 
4.11. Prodej pozemku z majetku města – st.p.č. 430 o výměře 23 m2 v k.ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem. (stavba na cizím pozemku) 
Komise výstavby: doporučuje prodej 
Komise majetková: doporučuje prodej 
RM: doporučuje prodej 
 
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje  záměr prodeje pozemku st.p.č. 430 o výměře 23 m2  
v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem. 
Přítomno : 21   Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 



Záměr 
4.12. Prodej části pozemku z majetku města – p.č. 1100/1 (ostatní plocha) o výměře cca 8 
m2 v k.ú. Červený Kostelec. (zábor pozemku sousedem - znemožňuje výjezd vozidla 
v zimních měsících) 
Komise výstavby: nedoporučuje prodej 
Komise majetková: nedoporučuje prodej 
RM: nedoporučuje prodej 
 
Hlasování o usnesení : ZM zamítá  záměr prodeje části pozemku p.č. 1100/1 (ostatní plocha) 
o výměře cca 8 m2 v k.ú. Červený Kostelec. 
Přítomno : 21  Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
Záměr 
4.13. Prodej pozemku z majetku města – p.č. 1298/4 (ostatní plocha) o výměře 751 m2 
v k.ú. Červený  Kostelec. (využití pozemku na příjezdovou komunikaci k výrobní a skladové 
hale, která se připravuje k výstavbě). Při podepsání smlouvy bude uzavřena dohoda o užívání 
pozemku parkoviště u ZUŠ. 
Komise výstavby: doporučuje oddělit z pozemku pruh široký 2 m podél pozemku p.č. 1298/5 
a 1301, zbytek prodej 
Komise majetková: doporučuje prodej  
RM: doporučuje prodej 
 
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje  záměr prodeje pozemku p.č. 1298/4 (ostatní plocha) o 
výměře 751 m2 v k.ú. Červený Kostelec. Oddělit z pozemku pruh široký 2 m podél pozemku 
p.č. 1298/5 a 1301. 
Přítomno : 21   Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
4.14. Smlouva o zřízení věcného břemene o umístění fotovoltaické elektrárny včetně jejího 
příslušenství na části pozemku p.č. 889  (orná půda) o výměře cca 1610 m2 v k.ú. Lhota za 
Červeným Kostelcem na dobu určitou a to 25 let. O uzavření smlouvy žádá společnost Juwi 
s.r.o., Pohorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou. Za zřízení VB finanční náhrada 70 000,- 
Kč/ročně a jednorázová úplata 1000,- Kč při vkladu do katastru nemovitostí. 
Komise výstavby: doporučuje uzavření smlouvy 
Komise majetková: doporučuje uzavření smlouvy 
RM: doporučuje uzavření smlouvy 
 
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ o 
umístění fotovoltaické elektrárny včetně jejího příslušenství na části pozemku p.č. 889  (orná 
půda) o výměře 1610 m2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem společnosti Juwi s.r.o. za cenu 
70 000,- Kč/ročně a jednorázovou úplatu 1000,- Kč při vkladu do katastru nemovitostí. 
Přítomno : 21  Pro: 20       Proti: 0             Zdržel se: 1     Schváleno 
 
Záměr 
4.15. Převodu pěti bytových jednotek do osobního vlastnictví v č.p.771, ulice  
Českoskalická v Červeném Kostelci společně s přilehlým pozemkem a příslušenstvím. 
Jedná se o dvoupodlažní dům s pěti bytovými jednotkami a kůlnami ve dvoře, který stojí na 
stavebním pozemku st.p.č. 767 o výměře 856 m2 vše v k.ú. Červený Kostelec. Prodej bude 
realizován podle zákona č.72/1994 Sb., to znamená po rozdělení domu na jednotlivé bytové 
jednotky „Prohlášením vlastníka“ s odpovídajícím podílem na společných prostorách a 
převáděných pozemcích.  



 
Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr převodu 5 bytových jednotek do osobního 
vlastnictví v čp. 771, ul. Českoskalická v Č. Kostelci na pozemku st.p.č. 767 o výměře 856 m2 
v k.ú. Červený Kostelec vč. příslušenství.  
Přítomno : 21  Pro: 21       Proti: 0             Zdrželo se: 0     Schváleno 
 
5. Diskuse, různé 
Tajemník – podal informaci,  že byla  podána  žádost na projekt Město – výzva 57 OPLZZ 
(operační program lidské zdroje a zaměstnanost).  
Starosta – informoval, že připomínky p. Poznara z minulého zasedání ZM byly vyřízeny na 
společné schůzce za přítomnosti zástupců města, p. Poznara a ředitelky MKS. 
P. Spůra – zápis dopravní komise ze dne 10. 3. 2010 – RM zamítla návrhy komise na instalaci 
zrcadla v ul. Havlíčkova, návrh řešení dopravní situace v ul. Sokolská pomocí umístění 
časového stání a instalaci parkovacích automatů v prostoru parkoviště Regata. Z jakých 
důvodů RM zamítla tyto návrhy? 
Starosta – RM instalaci zrcadla, umístění časového stání v ul. Sokolská, ani zřízení  
parkovacích automatů,  nedoporučila. 
Místostarosta – návrhy podané dopravní komisí  byly řešeny se zástupcem  dopravního 
inspektorátu.  
P. Spůra – vyřešit by se mělo parkování na náměstí před firmou Melichar. Není možno 
zaparkovat při nákupu zboží v této prodejně. 
P. Bergmann -  po letošní zimě jsou ve velmi špatném stavu obruby silnice I/14. Budou se 
vyměňovat za nové? 
Starosta – bylo jednáno se Správou a údržbou silnic, zda je možno uplatnit záruku. Prozatím 
nebylo podáno vyjádření. 
P. Bergmann – po rekonstrukci  ul. Přemyslova bude tento úsek osazen dopravní značkou 
Obytná zóna? 
P. Prouza, ved. odboru investic a rozvoje města – ano, komunikace  bude osazena tímto 
dopravním značením. 
P. Kejklíček – u Textonnie došlo k ucpání kanalizace a následnému zaplavení komunikace. Na 
vině byla černá skládka, která je založena podél potoka a která stále narůstá.  
Starosta -   byla vyvolána schůzka s Povodím Labe. Rozhodnuto bylo, že budou před 
mostkem na potoce vybudována česla, která by měla zabránit  nečistotám, které do vodního 
toku nepatří a které způsobují ucpání. Znečišťování potoka je možné nahlásit ČOI.  
Tajemník – jednání bude vyvoláno Povodím Labe, správcem toku.   
P. Spůra  - je známo, kdo potok znečišťuje a čím. Objevují se tam věci, které byly určeny pro 
odvoz mobilní sběrnou odpadu, kterou zajišťuje firma RUND.  
Starosta – obsluha mobilní sběrny je poučena, že věci určené  do sběru,  nesmí vydávat 
zájemcům. Dohlíží i MP. Pokud se však předání uskuteční mimo sběrné místo, tak za to 
neodpovídá obsluha sběrného vozu. Tento způsob je však považován za zakládání černé 
skládky. 
Ing. Kábrt – na dnešním ZM bylo schváleno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
umístění  fotovoltaické elektrárny. V jakém termínu proběhne realizace? 
Zástupce spol. Juwi s.r.o., Jablonec nad Nisou – realizace musí být v letošním roce – 
začátkem září.  
Místostarosta – firma ABIOGAS s.r.o. Rokytnice plánuje v  Olešnici  v areálu ZD Žernov 
výstavbu bioplynové stanice. V současné době probíhá územní  řízení. Zástupci občanů 
Olešnice, pracovník odb. ŽP Náchod a zástupci investora  uskutečnili prohlídku  bioplynové 
stanice v Litomyšli.  
 



Zástupci nájemníků obytného domu č.p. 772 a 773 ul. Zítkova -  podali na město opakovanou 
stížnost na stav bytů v těchto domech. Nájemníci plní svoje povinnosti spojené s úhradou 
nájemného. Hradí si veškeré náklady spojené s běžnou údržbou bytu a drobné opravy bytů 
související s užíváním. Zejména poukazují na stav oken, životnost spotřebičů a dalšího 
vybavení bytů a plíseň ve sklepních prostorách.  
Dopis – stížnost nájemníků je přílohou originálu zápisu ZM. 
Starosta – město obdrželo dva dopisy v této záležitosti, které byly předány k vyřízení 
majetkovému odboru. Ujistil, že peníze, které se vyberou na nájemném, jsou použity 
výhradně na opravy domů a bytů v majetku města. Je také podána žádost na grant, který by 
byl v případě schválení použit na opravy dvou obytných domů.  
Ing. Křivda, ved. majetkového odboru – v současné době se dělá posouzení, v příštím týdnu 
bude obyvatelům zaslána  odpověď.   
P. Spůra – žádá, aby bylo nájemníkům konkrétně zodpovězeno, jak bude jejich stížnost 
řešena.  
Nájemníci domu – dle čeho se stav domu posuzuje? 
Ing. Křivda – osobní prohlídkou a posouzením technického stavu bytů a domů.  
   
 
 
Zapsala L. Hanušová 
 
Červený Kostelec dne 8. 4. 2010 
 
Ověřovatelé zápisu: 

 
PharmDr. Zuzana Minaříková ……………………… 
 

   Petr Humeňuk     ……………………… 
 
 
  
 
 

Petr Mědílek      Karel Cejnar     
    starosta      místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



U s n e s e n í 
z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 8. dubna 2010 

v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci 
___________________________________________________________________________ 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. 
 
Zastupitelstvo města projednalo a: 
1. Bere na vědomí: 
 1.1.    Zprávu o investičních akcích města. 
 1.2. Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 26. 3. 2010. 
 1.3. Informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM.  
 1.4. Návrh dluhové služby na období 2010 – 2013.  
 
 
2. Schvaluje: 
 2.1. Zařazení akce „Opěrná zeď v ulici Strmá , Horní Kostelec“ do investičních akcí 

města na rok 2010. 
  2.2. Zařazení akce „Stavební úpravy ulice Nad Nádražím“ do investičních akcí města na 

rok 2010. 
  2.3. RO č. 2. 
 2.4. RO č. 6. 
  2.5. Přijetí úvěru od Komerční banky ve výši 5 milionů Kč na 5 let k dofinancování 

rekonstrukce ulice Přemyslova v Červeném Kostelci. 
 2.6.  Přistoupení obce Dolní Radechová do Svazku obcí Úpa.   
 2.7. Prodej pozemku p.č. 582/8 (tr.tr.por.) o výměře 399 m2  v k.ú. Lhota za Červeným 

Kostelcem p. J. J. a pí N. J. za cenu 20,- Kč/m2 . 
 2.8. Prodej pozemků p.č. 841/40 (zahrada) o výměře 16 m2 , p.č. 841/39 (zahrada) 

výměře 10 m2 , st.p.č. 2221 o výměře 6 m2 v k.ú. Červený Kostelec p. O. B. a pí A. 
B. za cenu 100,- Kč/m2 . 

 2.9. Prodej pozemků p.č. 211/4 (zahrada) o výměře 49 m2 , p.č. 211/5 (zahrada) o 
výměře 55 m2  v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce pí I. B. za cenu 90,- Kč/m2 . 

 2.10. Prodej pozemku p.č. 1347/2 (ostatní plocha) o výměře 31 m2  v k.ú. Olešnice u 
Červeného Kostelce p. R. B. a pí K. B. za cenu 90,- Kč/m2 . 

 2.11. Prodej pozemku p.č. 254/4 (ostatní plocha) o výměře 160 m2  v k.ú. Olešnice u 
Červeného Kostelce dle nového GP č. 323-383/2006 p. J. V. a pí J. V. za cenu 90,- 
Kč/m2. 

 2.12. Prodej pozemků p.č. 1437/3 (ostatní plocha) o výměře 93 m2 za cenu 90,- Kč/m2 , 
st.p.č. 441 o výměře 31 m2 za cenu 150,- Kč/m2 v k.ú. Olešnice u Červeného 
Kostelce p. M.N. a pí M. N. 

 2.13. Směnu pozemků mezi Městem Červený Kostelec a p. P. K. p.č. 254/3 (ostatní 
plocha) o výměře 11 m2 za p.č. 255/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Olešnice u Červeného 
Kostelce dle nového GP č. 323-383/2006. 

 2.14. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 1126 o výměře 21 m2 v k.ú. Červený Kostelec. 
 2.15. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 979 o výměře 14 m2  v k.ú. Červený Kostelec. 
 2.16. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 1736 o výměře 16 m2 v k.ú. Červený Kostelec. 
 2.17. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 430 o výměře 23 m2  v k.ú. Lhota za Červeným  
  Kostelcem. 
 2.18. Záměr prodeje pozemku p.č. 1298/4 (ostatní plocha) o výměře 751 m2 v k.ú. 

Červený Kostelec. Oddělit z pozemku pruh široký 2 m podél pozemku p.č. 1298/5 a 
1301. 



 2.19. Uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene o umístění fotovoltaické elektrárny 
včetně jejího příslušenství na části pozemku p.č. 889  (orná půda) o výměře 1610 
m2 v k.ú.Lhota za Červeným Kostelcem společnosti Juwi s.r.o. za cenu 70 000,- 
Kč/ročně a jednorázovou úplatu 1000,- Kč při vkladu do katastru nemovitostí. 

 2.20. Záměr převodu 5 bytových jednotek do osobního vlastnictví v čp. 771, ul. 
Českoskalická Č. Kostelci na pozemku st.p.č. 767 o výměře 856 m2 v k.ú. Červený 
Kostelec vč. příslušenství. 

 
3. Zamítá: 
 3.1.  Záměr prodeje části pozemku p.č. 1100/1 (ostatní plocha) o výměře cca 8 m2 v k.ú. 

Červený Kostelec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Mědílek       Karel Cejnar 
      starosta       místostarosta 
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