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Město Červený Kostelec

PROGRAM

5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012

malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

1. (1)
Přístavba Mateřské školy Větrník
Kateřina Macková
Petr Mědílek
[ Přijaté usnesení ]  [  Příloha: Diskuse - MŠ Větrník ] [  Připomínky ]
2. (2)
Rozpočtové opatření č. 36
Věra Šimková
[ Přijaté usnesení ]  [  Připomínky ]
3. (3)
Výběr úvěru na akci "Kanalizační přípojky Olešnice"
Věra Šimková
[ Přijaté usnesení ]  [  Připomínky ]
4. (4)
Rozpočtové opatření č. 37
Věra Šimková
[ Přijaté usnesení ]  [  Připomínky ]
5. (5)
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-2012/5/1
ze dne 9. 8. 2012

Přístavba Mateřské školy Větrník

V e ř e j n á v e r z e

Zastupitelstvo města Červený Kostelec

I. s c h v a l u j e

rozšíření Mateřské školy Větrník o prostory v objektu Komenského č.p.26.

II. z a m í t á

zařazení akce "Přístavba Mateřské školy Větrník" do investičních akcí města na rok 2012.

III. z a m í t á

realizaci přístavby MŠ Větrník klasickou technologií.

Petr Mědílek
starosta

Richard Bergmann
místostarosta



Přístavba Mateřské školy Větrník 

Starosta – jeden z návrhů je přístavba Mateřské školy Větrník, který se dělí na dvě varianty.  
Jedna varianta je klasickou technologií a druhá varianta je modulární systém. Cena u klasické 
technologie je asi o 400 000 Kč nižší než u modulárního systému. Doba výstavby je 
samozřejmě, ale delší.  Dostali jsme se ještě k jedné variantě udělat adekvátní školku 
v našem bytě, který je v čp. 26. Je to dostačující prostor, kde by byla umístěna jedna třída pro 
17 dětí. Tato varianta bude levnější než přístavba Mateřské školy Větrník. Byla by velice brzy. 
Hlavně můžeme tyto prostory kdykoliv využít k jinému účelu, jako třeba na družinu. 

Místostarosta – máme rozhodnout ze třech variant.  Jedna varianta je modulární systém, 
když všechno dobře půjde, termín dokončení přístavby by byl prosinec 2012 nebo leden 
2013. Klasická varianta je levnější, jak už říkal pan starosta, ale termín dokončení by byl září 
2013.  
V půlce tohoto měsíce se v novinách začal objevovat institut „Dětských skupin“. Je to úžasná 
věc, kdy rodiče přivedou dítě do školky, přinesou mu jídlo a za 2 500,- Kč tam může být celý 
měsíc. Nejsou žádné hygienické požadavky, žádné požadavky na dozor. Začali jsme na tom 
pracovat s Ing. Wajsarem, který má zkušenosti s Mateřským centrem v Háčku. Sehnali jsme 
místo, kde by „Dětská skupina“ mohla být. Musí být vyjádření od hasičů, památkářů a 
hygieny. Vydali jsme se s Ing. Wajsarem na hygienu. Na hygieně institut „Dětská skupina“ 
neznají.  
Na hygieně jsme projednali, co by děti potřebovaly. Došli jsme k tomu, že vytvoříme 
odloučené pracoviště Mateřské školy Větrník pro 17 dětí. V říjnu by mohla být otevřena třída 
pro 17 dětí. Samozřejmě se naskýtá další možnost vytvoření třídy pro dalších 17 dětí 
v druhém bytě.  
Starosta – bylo mi potvrzeno z kraje, že i na tuto třídu 17 dětí v čp. 26 dostaneme normativ. 
Byla by to státní školka. Financována stejně jako je Mateřská školka Větrník nebo Náchodská. 
 
Připomínky: 
P. Labík – z těchto tří variant bude jenom jedna nebo se dají skloubit dvě dohromady? 
Starosta – s ředitelkami jsme projednali, že potřebujeme 20 míst.  
P. Cejnar – myslím si, že varianta vytvoření třídy v bytě čp. 26 je nejšťastnějším řešením. 
Bytové využití těchto bytů není dobré. Během 5 let dětí bude méně a prostory by mohla 
využít škola jako družinu. 
Ing. Hanuš – finanční výbor projednával také tuto věc.  Náklad na výstavbu upravíme 
z 6 000 000 Kč asi zhruba na 500 000 Kč. V okamžiku, kdy to skončí, nebude tak velký 
problém najít nové využití jako co s objektem novým.  
P. Cejnar – tento byt v čp. 26 má 120 m2. Nikdo si ho nepronajme. Pro školku by to bylo 
ideální.  
P. Kafka – já mám opačný názor. Z důvodu příjemnějšího prostředí jsem pro přístavbu MŠ 
Větrník. V bytě se dají čekat spory s nájemníky. 



Ing. Hanuš – p. Kafka je ve střetu zájmů (příbuzenský vztah). Děti budou sice v prvním patře, 
ale pod nimi jsou kanceláře.  
P. Fabián – v říjnu je to poměrně brzo. Je to připravené tak, aby se školka dala personálně 
zajistit? 
Pí Švorčíková – pokud se to dozvím včas, je možné přijmout další učitelku.  
Občan – dítě, které nastoupí do třídy v bytě čp. 26, bude tuto třídu navštěvovat až do 
předškolního věku? 
Starosta – zájem náš i pana projektanta bude, aby školka byla plně adekvátní. Budeme chtít, 
aby třída než se předá paní ředitelce, byla naprosto adekvátně vybavená, jako jsou třídy 
v Mateřské škole Větrník.  
Pí Janušová – do třídy v bytě čp. 26 by mohly docházet předškolní děti, které jsou už 
samostatnější. 
Starosta – ZM bude rozhodovat o tom, jestli postavíme novou školku nebo rozšíříme MŠ 
Větrník o prostory bytu v čp. 26. O umístění dětí do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka MŠ.  
Občanka –  náš syn je narozen 19.11. je 16 pod čarou. Řeší to situaci dětem narozeným do 
listopadu. 
Starosta – jestliže se nám třída naplní a zájem bude, připravíme třídu pro dalších 17 dětí 
v druhém bytě. 
Pí Švorčíková – pokud bude odloučené pracoviště MŠ Větrník tak musí mít stejné podmínky. 
Co se týče školního řádu, školního vzdělávacího programu a úplaty musí všechno zůstat 
stejné, protože je to pod jedním subjektem, i když je to na odloučeném pracovišti. 
Pí Kolísková – tento nápad se mi líbí. Pokud připravíte dva byty pro 34 dětí, tak to bude jen 
dobře. 
Ing. Hanuš – není to o tom, aby to bylo co nejlevnější. Kdybychom věděli, že přístavbu MŠ 
Větrník využijeme i za 10 let, pak se vyplatí do toho finance dát. My dnes víme, že ji budeme 
potřebovat zhruba 3 roky. Pak je tady problém dalšího využití.  
Pí Janušová – jestli můžete uvažovat o dvou bytech. 
Starosta – my teď budeme připravovat jednu třídu, na kterou máme finance. 
Místostarosta – my se teď bavíme o jednom bytě. Nevíme, jak na to nahlíží do detailu 
projektant, kolik to bude stát. Jsou to všechno odhady.  Pokud se ZM pro tuto variantu 
rozhodne, začneme ji připravovat. Vedlejší byt je stejný.  Jestliže budeme tento byt 
připravovat měsíc a půl, druhý byt bude trvat stejně dlouho.   
 
 
 
 
 
 



1

Město Červený Kostelec
Zastupitelstvo města Červený Kostelec

USNESENÍ
č. Z-2012/5/2
ze dne 9. 8. 2012

Rozpočtové opatření č. 36

V e ř e j n á v e r z e

Zastupitelstvo města Červený Kostelec

z a m í t á

rozpočtové opatření č. 36.

Petr Mědílek
starosta

Richard Bergmann
místostarosta
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Město Červený Kostelec
Zastupitelstvo města Červený Kostelec

USNESENÍ
č. Z-2012/5/3
ze dne 9. 8. 2012

Výběr úvěru na akci "Kanalizační přípojky Olešnice"

V e ř e j n á v e r z e

Zastupitelstvo města Červený Kostelec

I. s c h v a l u j e

výběr poskytovatele investičního úvěru 5,448 mil. Kč na kanalizační přípojky v Olešnici
- vybrána Česká spořitelna a.s.

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o úvěru ve výši 5,448 mil. Kč na kanalizační přípojky v Olešnici s
Českou spořitelnou a.s.

Petr Mědílek
starosta

Richard Bergmann
místostarosta
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Město Červený Kostelec
Zastupitelstvo města Červený Kostelec

USNESENÍ
č. Z-2012/5/4
ze dne 9. 8. 2012

Rozpočtové opatření č. 37

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. 37.

Petr Mědílek
starosta

Richard Bergmann
místostarosta
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Město Červený Kostelec
Zastupitelstvo města Červený Kostelec

USNESENÍ
č. Z-2012/5/5
ze dne 9. 8. 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

5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne
9. 8. 2012 v 16:00 hod.

malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

v e ř e j n á v e r z e

Přítomni: 20 členů ZM, 9 vedoucích odborů, 14 občanů
Prezenční listiny přiloženy

Dále přítomni: Ing. Petr Fišer, tajemník MěÚ
Hosté:
Omluvení: Cinková Michaela, Krausová Dagmar, Pellová Hana, Regner Jiří, Mgr. Ryba

Jan
Ověřovatelé: Radomír Ságner, Ing. Milan Hrstka

20-18,0,2,S
Zapsal: Macková Kateřina
Návrhová komise:
Ing. Miroslav Wajsar, Ivana Růžková, Petr Demjanovič
20-17,0,3,S

Hlasování o programu:
20-20,0,0,S

Schválený program:

1 Přístavba Mateřské školy Větrník
2 Rozpočtové opatření č. 36
3 Výběr úvěru na akci "Kanalizační přípojky Olešnice"
4 Rozpočtové opatření č. 37
5 Diskuse

K jednotlivým bodům programu:

1. Přístavba Mateřské školy Větrník
Předkladatel: Kateřina Macková, Petr Mědílek
RM předkládá ZM k projednání možnosti rozšíření o prostory nebo přístavby Mateřské školy
Větrník. Veškeré materiály a diskuse jsou přílohou.

I.20-19,0,1,S II.19-16,1,2,S
III.19-17,1,1,S

Usnesení č. Z-2012/5/1
Zastupitelstvo města Červený Kostelec
I. s c h v a l u j e

rozšíření Mateřské školy Větrník o prostory v objektu Komenského č.p.26.
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II. z a m í t á
zařazení akce "Přístavba Mateřské školy Větrník" do investičních akcí města na rok
2012.

III. z a m í t á
realizaci přístavby MŠ Větrník klasickou technologií.

2. Rozpočtové opatření č. 36
Předkladatel: Věra Šimková
Vedoucí finančního odboru předložila ZM k projednání návrh RO k zajištění finančních prostředků
na realizaci přístavby MŠ Větrník pro rok 2012:
příjmy + 3.000.000 Kč
výdaje + 3.000.000 Kč

p)očekávané vyšší daňové příjmy (stanoveno odborným odhadem plnění příjmů z daní k
31.12.2012): daň ze závislé činnosti + 1,2 mil. Kč, DPFO + 0,5 mil. Kč, srážková daň + 0,55 mil.
Kč, DPPO + 0,32 mil. Kč, daň z nemovitostí + 0,43 mil. Kč.
v)investiční výdaje nutné k financování přístavby MŠ Větrník v roce 2012 v předpokládané výši
3 mil. Kč

19-17,1,1,S
Usnesení č. Z-2012/5/2

Zastupitelstvo města Červený Kostelec
z a m í t á

rozpočtové opatření č. 36.

3. Výběr úvěru na akci "Kanalizační přípojky Olešnice"
Předkladatel: Věra Šimková
Vedoucí finančního odboru předložila ZM výsledek výběrového řízení na výběr poskytovatele
úvěru 5,448 mil. Kč na spolufinancování akce "Kanalizační přípojky Olešnice".

Připomínka:
Ing.Hanuš - Česká spořitelna a.s. nabídla podstatně lepší podmínky.

I.20-20,0,0,S II.20-20,0,0,S
Usnesení č. Z-2012/5/3

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

výběr poskytovatele investičního úvěru 5,448 mil. Kč na kanalizační přípojky v
Olešnici - vybrána Česká spořitelna a.s.

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o úvěru ve výši 5,448 mil. Kč na kanalizační přípojky v Olešnici
s Českou spořitelnou a.s.

4. Rozpočtové opatření č. 37
Předkladatel: Věra Šimková
Vedoucí finančního odboru předložila ZM k projednání návrh RO č. 37 k zajištění finančních
prostředků na nákup stripovací kolony:
příjmy + 1.000.000 Kč
výdaje + 1.000.000 Kč
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p)o 1 mil. Kč vyšší předpokládaný příjem z DPPO
v)investiční výdaj na nákup stripovací kolony v předpokládané výši 1 mil. Kč.

Připomínky:
Ing. Hrstka - neměla by to financovat VODA Č. Kostelec?
Ing. Hanuš - tyto věci jsou povinností majitele tedy města Č. Kostelec s tím, že zpětně dostává
finance pronájmem.

20-20,0,0,S
Usnesení č. Z-2012/5/4

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

rozpočtové opatření č. 37.

5. Diskuse
Předkladatel: Kateřina Macková, Petr Mědílek
Ing. Hanuš - vracím se k hlasování. Jestliže je předložené variantní hlasování. Můžeme udělat
orientační hlasování, která varianta má větší váhu a pak se hlasuje o variantě, která získala v
orientačním hlasování více hlasů.
Ing. Hanuš - podal informaci o jednání finančního výboru a o naplňování rozpočtu 2012.
P. Fabián - já bych chtěl k hlasování - tyto varianty se nevylučují, myslím, že je správné, že jsme
další varianty zamítli.
Ing. Hanuš - nemyslím, že pan Fabián má pravdu, ale pak upravíme jednací řád.
Pí Janušová - jestli bude nový zápis do MŠ Větrník.
Pí Švorčíková - vznikne nová třída bude nový zápis dětí do MŠ Větrník.
Starosta - pozval ZM na 58. Mezinárodní folklorní festival konaný 22.-26.8.2012 v Č. Kostelci.

17-17,0,0,S
Usnesení č. Z-2012/5/5

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 hodin.

Petr Mědílek
starosta

Richard Bergmann
místostarosta

Radomír Ságner
ověřovatel zápisu

Ing. Hrstka Milan
ověřovatel zápisu
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