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Zápis z jednání

Město Červený Kostelec
Zastupitelstvo města Červený Kostelec

USNESENÍ
č. Z-2011/2/1
ze dne 20. 4. 2011

Zahájení prací - kanalizace Olešnice
Ve ř e j n á v e r z e
Zastupitelstvo města Červený Kostelec

s c h v a l u j e
zahájení prací na akci "Červený Kostelec - Olešnice,
splašková kanalizace" před podpisem smlouvy o dotaci se Státním fondem životního
prostředí.
Petr Mědílek
starosta

Richard Bergmann
místostarosta
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Město Červený Kostelec
Zápis
2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne
20. 4. 2011 v 16:00 hod.
malý sál divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci
Přítomni:
Dále přítomni:
Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:
Zapsal:

20 členů ZM, 8 vedoucích odborů MěÚ, 5 občanů
Prezenční listiny přiloženy
Ing. Petr Fišer, tajemník MěÚ
Ing. Lidmila Rutter, zást. firmy ERV Jaroměř
Iveta Nývltová, zást. firmy ERV Jaroměř
Cinková Michaela, Franková Marcela, Krausová Dagmar, Pellová Hana,
Ryba Jan Mgr.
Ságner Radomír, Škoda Michal
17-15,0,2,S
Hanušová Libuše

Návrhová komise:
Regner Jiří, Demjanovič Petr, Růžková Ivana
18-15,0,3,S
Hlasování o programu:
20-20,0,0,S
Na zasedání je přítomno 20 členů ZM - ZM je usnášeníschopné.
Schválený program:
1

Zahájení prací - kanalizace Olešnice

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení prací - kanalizace Olešnice
Předkladatel: Libuše Hanušová, Petr Mědílek
Vedoucí finančního odboru informovala ZM o alternativách zajištění financování investiční akce
"Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace".
Ing. Hanuš, předseda finančního výboru - finanční výbor projednal na svém zasedání dne 13. 4.
2011 návrh na řešení zajištění financování investiční akce "Červený Kostelec - Olešnice, splašková
kanalizace" a doporučuje ZM schválit zahájení prací před podpisem smlouvy o dotaci se Státním
fondem ŽP. Ministerstvo financí nejdříve žádost o dotaci prověří a postoupí dále SFŽP, který dotaci
financuje.
Zápis z finančího výboru ze dne 13. 4. 2011 je přílohou originálu zápisu ZM.
Pí Rutter, zást.firmy ERV Jaroměř,která pro město zajišťuje poradenskou činnost spojenou
s monitoringem akce "Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace" vysvětlila, jakou
zkušenost mají se SFŽP ve věci poskytování dotací a především také dobou potvrzení Smlouvy o
dotaci, která může trvat několik měsíců a tím pozdržet i zahájení samotné akce.
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Starosta - pokud ZM schválí zahájení prací před podpisem smlouvy o dotaci, bude 21. 4. 2011
podepsána smlouva s dodavatelskou firmou BAK, stavební společnost, Trutnov, která byla vybrána
ve výběrovém řízení a 27. 4. 2011 se uskuteční předání staveniště. Dne 5.5.2011 se uskuteční v 18
hodin pro občany Olešnice informační schůzka o postupu výstavby kanalizace.
Občané budou průběžně o celé akci informováni články ve zpravodaji, na webových stránkách
města a ve skříňce MěÚ v Olešnici.
20-20,0,0,S
Usnesení č. Z-2011/2/1
Zastupitelstvo města Červený Kostelec

schvaluje
zahájení prací na akci "Červený Kostelec - Olešnice,
splašková kanalizace" před podpisem smlouvy o dotaci se Státním fondem životního
prostředí.
Diskuse, různé:
Starosta - podal informaci,že byla podána žádost na odprodej pozemku p.č. 1102/14 k.ú. Č.Kostelec,
který by byl využit pro výstavbu dřevokonstrukčních BIO domů. Prodej pozemku musí schválit
ZM.Dotázal se, zda v případě, že budou splněny všechny podmínky pro prodej (zveřejnění záměru,
projednání v komisích a RM) by bylo ZM ochotno sejít se na mimořádném zasedání ZM - byl
vysloven souhlas.
Ing. Hanuš - před předložením žádosti ZM musí být splněny veškeré náležitosti a řešit také s ohledem
na projekt Východní Lhotecká.
Starosta - dne 21. 4. 2011 bude předáno nové hasičské auto TATRA SDH Červený Kostelec.
P. Spůra - dotázal se, kdy se dokončí úpravy po rekonstrukci ul. Přemyslova? Na místě, které by mělo
být zatravněno, stojí zaparkované auto, zůstaly zde stojany a zástavy po plynařích.
P. Prouza - ještě dojde k určitým opravám, část opravy bude odfrézována a položen nový asfaltový
kryt.

Jednání bylo ukončeno v 16,30 hodin.

Radomír Ságner
ověřovatel zápisu

Michal Škoda
ověřovatel zápisu

Petr Mědílek
starosta

Richard Bergmann
místostarosta
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