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Město Červený Kostelec

PROGRAM

2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 29.3.2012

malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

1. (1)
Digitalizace kina Luník
Kateřina Macková
Petr Mědílek
[ Přijaté usnesení ]  [  Příloha: Diskuse ZM kino Luník ] [  Připomínky ]
2. (2)
Rozpočtové opatření č. 2
Věra Šimková
[ Přijaté usnesení ]  [  Připomínky ]
3. (3)
Diskuse
Kateřina Macková
Petr Mědílek
[ Přijaté usnesení ]  [  Připomínky ]

Zápis z jednání
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Město Červený Kostelec
Zastupitelstvo města Červený Kostelec

USNESENÍ
č. Z-2012/2/1
ze dne 29. 3. 2012

Digitalizace kina Luník

V e ř e j n á v e r z e

Zastupitelstvo města Červený Kostelec

s c h v a l u j e

poskytnutí investičního účelově určeného příspěvku Městskému kulturnímu středisku
Červený Kostelec na akci "Digitalizace kina Luník Červený Kostelec podle standardu
DCI" ve výši 3 mil. Kč.

Petr Mědílek
starosta

Richard Bergmann
místostarosta



P. Wajsar – kolik stála druhá nabídka 
P. Kudrnáč – nabídková cena vyřazené nabídky byla 3 119 000,- Kč. 
P. Wajsar - v materiálech je uvedeno, že v případě rockových koncertů v kině Luník se vystěhují 
sedačky. 
Pí Ceprová - máme v plánu odkoupit starší sedačky, které budou k podlaze přidělány po třech, aby se 
daly odnést. Je to budova, která má akustiku na pořádání rockových koncertů. 
P. Wajsar - jestli nebylo uvažováno, že by malý sál Divadla J. K. Tyla fungoval jako klubové kino. 
Pí Ceprová -  k promítání potřebujeme hlavně techniku, náklady se nám tedy nesníží.  
Starosta - technika, o které mluvíme, kterou potřebujeme, ať ji dáme do malého sálu Divadla J. K. 
Tyla nebo do kina Luník je stejně drahá.  
Pí Ceprová - museli by jsme se vzdát dětského filmového festivalu, protože za týden přišlo 800 až 900 
dětí, takže by jsme se do malého sálu určitě nevešli. 
Pí Franková -  myslím si, že je pro Červený Kostelec luxus, aby jsme měli za tyto peníze kino. Kino 
není ani pro tento rok v rozpočtu. 
Starosta - peníze jsme připraveni vzít z infrastruktury 7 RD. 
Pí Franková – jak je daleko akce infrastruktura 7 RD. To je akce, která se řeší x let. 
P. Prouza - akce se připravuje 2 roky. Původní projekt podle nového zákona už se nedal použít, nechal 
se přepracovat a narazili jsme na majetkové poměry. Jeden z vlastníků pozemku odmítl, aby tam byla 
jednosměrná ulice. Hledalo se jiné řešení. Nakonec jsme našli řešení v povolení výhybny.  Dohodli 
jsme se s vlastníkem pozemku a znovu bylo projednáno s orgány. Nechali jsme zpracovat 
dokumentaci, měli jsme vše přislíbeno. Najednou se pozemek prodával včetně domu. Dnes je to tak, 
že pozemek má jiného vlastníka. Teď to vypadá, že do pololetí letošního roku by jsme mohli mít 
uzemní rozhodnutí a stavební povolení do konce roku. 
Pí Franková - kde se vezmou příští rok peníze na infrastrukturu 7 RD. 
Starosta - z rozpočtu, tak jako se vzaly letos. 
Pí Franková - myslím si, že těch různých aktivit je tu hodně. Nevím, jestli to není už luxus. 
Jestli by nebylo lepší počkat a dát to příští rok do rozpočtu. Jen to tlačit pod tím, že je dotace 300 000,- 
Kč. 
Pí Ceprová - pokud chceme uvažovat o tom, že chceme digitalizovat kino, byla by velká škoda 
promarnit to o pár dní a přijít o 300 000,- Kč. Nejde jenom o dotaci, ale my nebudeme mít co promítat. 
Těší mě, že Č. Kostelec je jedno z nejkulturnějších měst z okolí, ale pořád si nemyslím, že máme 
výběr pro všechny. Jestli jim můžeme nabídnout kino, byla bych strašně ráda. Koncerty pro mladé 
nemáme, kde pořádat. Když je pořádáme v létě v areálu, tak musíme spoléhat na počasí, pak řešíme 
stížnosti od sousedů. 
P. Kejklíček - čeká nás velice závažné rozhodnutí, tak jsem oslovil pár kosteleckých občanů, jaký mají 
na toto názor. Oslovil jsem několik různých věkových skupin. Do 18 let jsou pro digitalizaci kina. Čím 
více stoupal věk, tím zájem upadal a skupina starších byla proti. 
Nepředpokládá se, že by návštěvnost kina klesla. Uvažuje se, že zůstane stejná, nebo, že stoupne.  
Pí Ceprová - nepočítáme se snížením počtu návštěvníků jenom z toho důvodu, že jsme to zjišťovali u 
kin, která provedla digitalizaci. Nikdo nezaznamenal pokles návštěvníků. 
Ing. Hanuš - je to o tom, jakým způsobem bude tato budova fungovat. Tato budova musí být nějakou 
dobu provozována jako kino. Je potřeba hledat další využití. Nejsme ochotni dávat větší peníze na 
kulturu, paní ředitelka si musí poradit a musí zajistit, že bude narůstat využití budovy. 
Pokud kino nebudeme digitalizovat, musíme vědět co s budovou dál. 
Pí Cinková - ta částka, o které tu hovoříme je konečná? Mluvíme tu o náhradě sedaček a o dalších 
věcech. Je v té částce zahrnuto vše co do kina potřebujete? 
Pí Ceprová - je to konečná částka. 
Pí Kozáková - kolik tam je teď zaměstnanců, kolik bude zaměstnanců a čí to budou zaměstnanci. 



Starosta - budou to zaměstnanci MKS, počet bude nižší. 
Pí Kozáková - jestli se počítá s nějakou reklamou v okolních městech. 
Starosta - vydává se měsíční plakát, zpravodaj a internet. 
P. Kejklíček - jestliže řekneme ano, tak bude MKS dále provozovat letní kino na Rozkoši? 
Starosta - letní kino na Rozkoši je provozováno z důvodu zisku. 
Pí Ceprová - je to podmíněno tím, že to kino musí být výdělečné. 
P. Kejklíček – je pravda, že letní kino na Rozkoši vydělá za dva měsíce víc než kino Luník? 
Starosta – 280 000,- Kč/rok letní kino na Rozkoši (příjmy) a 190 000,- Kč/rok kino Luník (příjmy). 
P. Vosáhlo – jestli se uvažuje o nějakém masivním průzkumu mezi obyvateli. 
Starosta – ne, protože zítra musíme odpovědět. 
P. Wajsar - dnes jde technika hodně dopředu, za jak dlouho bude zastaralá? 
Starosta - v současné době není nic lepšího. Nejsme schopni říci, jestli bude tato technika za 15 let 
stejná. 
Pí Franková - myslím si, že by jsme se neměli nechat tlačit do toho, že zítra se to musí podepsat. 
Podepsat se to musí jen kvůli dotaci 300 000,- Kč. Nemělo by se počkat do příštího roku? 
Myslíte, že se zvedne návštěvnost tím, že zdigitalizujeme kino? Myslím, že ne. 
P. Vít – před 5 lety se dělala fasáda na kinu Luník, neuvažovalo se tehdy, že proběhne nějaká 
digitalizace. 
Starosta – bylo to daleko.  
P. Vít - nezdá se mi, že by se nějakým jiným způsobem mohlo kino využít. Tady a všude v okolí jsou 
termíny naplněny např. Jiráskův Hronov.  
Před půl rokem jsem byl v kině Vesmír na českém filmu bylo tam 30 lidí. V Hradci Králové teď kino 
krachuje. 
Pí Franková –  neříkalo se, že bude dotace vyšší? 
Pí Ceprová – dotace mohla být až 50%. 
Pí Franková - proč je tak špatně připravené výběrové řízení, proč vybíráme jen z jedné firmy? 
Starosta - když to bude chodník nebo fasáda tak se mi přihlásí 30 firem, ale tuto technologii dováží 7 
firem a všechny byly obeslány. 
Ing. Hanuš - buď budeme budovu provozovat jako kino nebo, až nám skončí povinnost držet ji jako 
kino, pak se budovy zbavme. 
Starosta -  cenu jsme vysoutěžili o 1 000 000,- Kč nižší než byla cena v Novém Městě nad Metují za 
digitalizaci kina. My jsme už nějaké zařízení v kině udělali proto ta cena je 3 200 000,- Kč. Nemyslím 
si, že ta soutěž byla udělána špatně. Nedělali jsme ji my, dělali to pro nás profesionálové, kteří se tím 
zabývají. 
P. Labík – když dostaneme dotaci 300 000,- Kč, jak dlouho musíme budovu provozovat jako kino. 
Starosta – kino 5 let do roku 2017. 
P. Fabián - kopie budou pouze digitální, bude zvýšená ochrana kopií, v jednom momentě se vlastně 
uvolní všechny kopie a každá bude přístupná pod určitým klíčem. Nebude možné kopii stáhnout nebo 
zkopírovat. Měla by se situace otočit, než jaká je dnes. Filmy budou v kině a nebudou přístupné nikde 
jinde. Dnes není důvod jít do kina, protože se dají filmy stáhnout.  Až dojde k plné digitalizaci nebude 
možnost film stáhnout dříve. Ochrana kopií se zvýší. 
P. Vosáhlo – upozornil na výňatek ze ZM z roku 2003. 
Starosta – materiál se takto projednával, nebylo nalezeno, kam jinam kino umístit. 
P. Poznar  – o kolik se zvedne vstupenka? 
Pí Ceprová –  na 2D by stála vstupenka  90,- Kč a na 3D bude stát 130,- Kč. 
P. Poznar – návštěvnost se nezvedne, ještě se sníží, protože to kino bude ještě dražší. Výhodou je, že 
je tam výborná akustika na koncerty. 
Sl. Franková  –  říkáte, že to děláte hlavně pro mladé, proč jste se nezeptali mladých, jestli tam 
budeme chodit. Když vstupenka bude stát 120,- Kč tak radši pojedu do Hradce Králové, kde je větší 
komfort. Neumím si představit, že rodina se třemi dětmi zaplatí za vstupenku 130,- Kč. 
Starosta – myslím, že návštěva kina v místě bydliště určitě vyjde levněji než jet do Hradce Králové. 
P. Fabián – kino nestavíme nové, kino tady máme, je ve hře ta dotace, která by se mohla vracet, která 
je přes milion. Vše se musí dát dohromady. 



Pí Kozáková – proč se neuvažovalo už dříve, jak kino využít.  Naučit nejdříve lidi chodit do kina na 
akce, které přichystá MKS. 
Starosta – akce se připravují, ale bez techniky se nedají provozovat.  Nemůžeme pořádat amatérský 
filmový festival, když nemáme na to techniku. 
P. Škoda – nevím, jestli tady přesně zaznělo kolik se bude muset vrátit  dotace, která byla na 
rekonstrukci kina. 
Starosta – dotace na rekonstrukci kina byla 1 300 000,- Kč. 
Ing. Hanuš – pokud se nesplní podmínky dotace, vrací se celá dotace plus penále, které může být 
v plné výši dotace. 
Pí Cinková – jestli je reálné vysílat do roku 2015 se starou technologií s tím, že nepřijdeme o dotaci. 
Starosta – ano jsme, pokud budeme vysílat filmy pro pamětníky. Filmový archiv má od každé kopie, 
která vyšla kopii schovanou. Můžeme si kopie za určitých podmínek půjčit. Z premiér kopie nebudou. 
Pí Kollertová – myslím si, že zastupitelé jsou tlačeni časem, ale nemyslím si, že by to úplně bylo tak, 
že teď musíme rozhodnout, abychom nepřišli o dotaci 1 300 000,- Kč, kterou jsme kdysi dostali na 
rekonstrukci kina Luník. Myslím si, že by všechno šlo, i kdybychom kino nezdigitalizovali a promítali 
jsme jenom na tomto přístroji a mohl by být sejný program, jako byl filmový festival. Pořád by kino 
fungovalo, i když jen letos nebo ještě příští rok. Určitě by se to s dotací dalo nějakým 
způsobem vyřešit. Pokud se rozhodnete pro digitalizaci a pak uvidíte, že ty náklady na budovu jsou tak 
vysoké, že se to nevyplatí, určitě by se budova kina dala prodat a technologii přenést do Divadla J. K. 
Tyla. 
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Město Červený Kostelec
Zastupitelstvo města Červený Kostelec

USNESENÍ
č. Z-2012/2/2
ze dne 29. 3. 2012

Rozpočtové opatření č. 2

V e ř e j n á v e r z e

Zastupitelstvo města Červený Kostelec

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2.

Petr Mědílek
starosta

Richard Bergmann
místostarosta
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Město Červený Kostelec
Zastupitelstvo města Červený Kostelec

USNESENÍ
č. Z-2012/2/3
ze dne 29. 3. 2012

Diskuse

V e ř e j n á v e r z e

Zastupitelstvo města Červený Kostelec

b e r e   n a   v ě d o m í

připomínky členů ZM a občanů.

Petr Mědílek
starosta

Richard Bergmann
místostarosta
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Město Červený Kostelec
Zápis

2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne
29. 3. 2012 v 16:00 hod.

malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

v e ř e j n á v e r z e

Přítomni: 23 členů ZM, 9 vedoucích odborů, 14 občanů
Prezenční listiny přiloženy

Dále přítomni: Ing. Petr Fišer - tajemník MěÚ
Hosté:
Omluvení: Krausová Dagmar, Pellová Hana
Ověřovatelé: Ságner Radomír, Škoda Michal

19-18,0,1,S
Zapsal: Macková Kateřina
Návrhová komise:
Cejnar Karel, Demjanovič Petr, Regner Jiří
19-16,0,3,S
Hlavní program:
18-18,0,0,S

Schválený program:

1 Digitalizace kina Luník
2 Rozpočtové opatření č. 2
3 Diskuse

K jednotlivým bodům programu:

1. Digitalizace kina Luník
Předkladatel: Kateřina Macková, Petr Mědílek
Starosta předložil zastupitelstvu města k projednání dodatečné zařazení digitalizace kina Luník do
rozpočtu města. Všichni zastupitelé města obdrželi potřebné materiály k projednávané akci jak v
písemné, tak elektronické podobě.
Diskuse je přílohou zápisu ZM.

22-14,1,7,S
Usnesení č. Z-2012/2/1

Zastupitelstvo města Červený Kostelec
s c h v a l u j e

poskytnutí investičního účelově určeného příspěvku Městskému kulturnímu
středisku Červený Kostelec na akci "Digitalizace kina Luník Červený Kostelec
podle standardu DCI" ve výši 3 mil. Kč.

2. Rozpočtové opatření č. 2



2

Předkladatel: Věra Šimková
Vedoucí finančního odboru předložila zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového
opatření č. 2:

příjmy 0 Kč
výdaje 0 Kč

v) investiční příspěvek MKS na akci Digitalizaci kina Luník dle standardu DCI ve výši 3 mil. Kč
pokrýt přesunutím investičních prostředků z rozpočtu výdajů na technickou infrastrukturu 7 RD
Větrník (na tuto akci schváleno 7,3 mil Kč, po přesunutí části prostředků se sníží rozpočet na 4,3
mil Kč).

22-14,2,6,S
Usnesení č. Z-2012/2/2

Zastupitelstvo města Červený Kostelec
s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2.

3. Diskuse
Předkladatel: Kateřina Macková, Petr Mědílek
Diskuse je přílohou zápisu ZM.

23-23,0,0,S
Usnesení č. Z-2012/2/3

Zastupitelstvo města Červený Kostelec
b e r e n a v ě d o m í

připomínky členů ZM a občanů.

Jednání bylo ukončeno v 18,00 hodin.

Petr Mědílek
starosta

Richard Bergmann
místostarosta

Radomír Ságner
ověřovatel zápisu

Michal Škoda
ověřovatel zápisu
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