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Zápis z ustavujícího ve řejného zasedání m ěstského 
zastupitelstva 8. 11. 2010 

Přítomni: Václav Bílek, Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Luboš Holman, Zuzana Horáková, 
Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Pavel Kymlička, Ing. Radek Mydlář, Miroslav 
Novotný, Hana Peroutková, Bc. Michaela Pichlová, Jiří Skala, Monika Vitvarová, Milan 
Zemanec   
 
Místostarosta Mgr. Vladimír Knížek zahájil zasedání, přivítal přítomné a konstatoval, že 
zasedání bylo svoláno dosavadním starostou dne 1. 11. 2010 a informace o konání 
ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu dne 1. 11. 2010, tj. 
nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a 
včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích.  Dále konstatoval, že podle 
prezenční listiny je přítomno 15 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina členů 
zastupitelstva. V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích byl navržen tento program 
ustavujícího zasedání:  
 
1. Složení slibu členů zastupitelstva 
2. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a volební a návrhové komise 
3. Volba starosty a místostarosty 
 a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění 

 c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
 d) volba starosty 
 e) volba místostarosty 
4. Volba členů rady 
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
 b) volba předsedy finančního výboru 
 c) volba předsedy kontrolního výboru 
 d) volba členů finančního výboru 
 e) volba členů kontrolního výboru 
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
7. Podání žádosti o dotaci na bezdrátový rozhlas 
8. Diskuse  
9. Závěr 
 
Program byl schválen 13 hlasy, 2 proti 
 
Po přednesení slibu paní Alenou Čížkovou členové zastupitelstva složili do rukou 
předsedajícího zákonem předepsaný slib. 
 
Zapisovatelkou byla pověřena paní Alena Čížková. 
Ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hana Peroutková a Ing. Miroslav Čížek.  
Hlasováno – 15 pro 
 
Volební a návrhovou komise byla navržena v tomto složení: 
předsedkyně: paní Alena Čížková 
členové: paní Olga Končická a paní Petra Holmanová 
Hlasováno – 15 pro 
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Předsedkyně volební a návrhové komise paní Alena Čížková seznámila přítomné se změnou 
člena zastupitelstva za volební stranu SNK Za rozvoj obce. Vzhledem k tomu, že nově 
zvolený člen městského zastupitelstva Vysokého Veselí za volební stranu SNK Za rozvoj 
obce, pan Josef Oliva dne 19. října 2010 podal rezignaci na post člena zastupitelstva, 
nastoupil na uvolněný mandát v souladu se zákonem č. 491/2001Sb. první náhradník za 
volební stranu SNK Za rozvoj obce pan Miroslav Novotný. 
Dále předsedkyně volební a návrhové komise přednesla návrh na určení počtu místostarostů, 
kteří členové zastupitelstva budou dlouhodobě uvolnění a způsob volby starosty jeho 
zástupce, tří členů obecní rady a výborů kontrolního a finančního. 
 
Volební a návrhová komise se usnesla, že volby funkcionářů městského zastupitelstva budou 
provedeny aklamací tedy zvednutím ruky. Návrh na počet místostarostů je jeden jako 
neuvolněný a funkce starosty jako dlouhodobě uvolněná funkce. Samostatně bude provedena 
volba starosty, místostarosty, předsedů výborů, tři členové obecní rady budou voleni společně 
a dva členové obou výborů budou voleni též společně. 
 
Pan Jiří Skala vznesl protinávrh – hlasovat tajně a jednotlivě. Hlasování 6 pro, 9 proti, 
protinávrh nebyl přijat. 
Následovalo hlasování o původním návrhu, který byl přijat 9 pro, 6 proti.  
Volby budou prováděny aklamací. 
 
Dalším bodem byla volba starosty 
Přednesení návrhu na funkci starosty: 
SNK Za rozvoj obce – pan Luboš Holman, hlasování – 9 pro, 4 proti, 2 se zdrželi 
SNK Občané pro město – pan Pavel Kymlička, hlasování – 5 pro, 9 proti, 1 se zdržel 
Starostou města byl zvolen pan Luboš Holman a zároveň se ujal řízení ustavujícího zasedání. 
V tuto chvíli složil zákonem předepsaný slib do rukou předsedajícího Mgr. Vladimír Knížek. 
 
Dalším bodem byla volba místostarosty. Jako jediný kandidát byl navržen volební stranou 
SNK Za rozvoj obce – Mgr. Vladimír Knížek – hlasování 10 pro, 3 proti. 2 se zdrželi. 
Místostarostou byl zvolen Mgr. Vladimír Knížek. 
 
Dalším bodem byla volba tří členů městské rady.  
Přednesení návrhu na funkce členu rady: 
SNK Za rozvoj obce – Ing. Miroslav Čížek, Ing. Radek Mydlář   
SNK Občané pro město – paní Hana Peroutková, pan Jiří Hanč, pan Václav Bílek 
SNK Hasiči – pan Milan Zemanec 
V tomto okamžiku pan Skala za volební stranu SNK Občané pro město změnil návrh, a proto 
bylo hlasováno nejdříve o návrhu SNK Za rozvoj obce a SNK Hasiči. Hlasování 9 pro, 6 
proti. V tuto chvíli byli zvoleni za členy rady – Ing. Miroslav Čížek, Ing. Radek Mydlář a pan 
Milan Zemanec. Od dalšího hlasování bylo upuštěno. 
 
Jako další byla provedena volba předsedy kontrolního výboru. Jako jediný kandidát byla 
navržena volební stranou KSČM – paní Olga Končická – hlasování 13 pro, 1 proti, 1 se 
zdržel. Předsedou kontrolního výboru byla zvolena paní Olga Končická.  
 
Jako další byla volba předsedy finančního výboru. 
Přednesení návrhu: 
SNK Za rozvoj obce – Ing. Karel Soukup 
SNK Občané pro město – pan Pavel Kymlička 
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Na upozornění pana Hanče byl návrh volební strany SNK za rozvoj obce stažen, protože 
nebyl v souladu se zákonem. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Pavel Kymlička 
12-ti hlasy a 3 se zdrželi hlasování. 
 
Jako další byla volba dvou členů kontrolního výboru. 
Přednesení návrhu: 
KSČM – pan Václav Bílek – hlasování 11 pro, 4 se zdrželi 
SNK Občané pro město – paní Eliška Horáčková – hlasování 7 pro, 5 proti, 3 se zdrželi 
SNK Hasiči – slečna Jitka Novotná – hlasování 9 pro, 3 proti, 3 se zdrželi 
 
Členy kontrolního výboru byli zvoleni slečna Jitka Novotná a pan Václav Bílek. 
 
Jako další byla volba dvou členů finančního výboru. 
Přednesení návrhu: 
SNK Za rozvoj obce paní Zuzana Horáková – hlasování 9 pro, 1 proti, 5 se zdrželo 
SNK Za rozvoj obce – Ing. Karel Soukup – hlasování 11 pro, 2 proti, 2 se zdrželi 
SNK Občané pro město – pan Jiří Hanč – hlasování 4 pro, 2 proti, 9 se zdrželo 
 
Za členy finančního výboru byli zvoleni paní Zuzana Horáková a Ing. Karel Soukup. 
 
Dalším bodem jednání bylo stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva. Starosta 
přednesl návrh odstupující rady, aby odměny byly stanoveny ve stejné výši jako doposud. 
Místostarosta 9.730,- Kč, člen rady 1.410,- Kč, předseda výboru 840,- Kč, člen výboru 540,-
Kč a člen zastupitelstva 260,- Kč hrubého. 
Hlasování 14 pro, 1 se zdržel. Návrh byl přijat. 
 
Dalším bodem jednání bylo rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na pořízení bezdrátového 
rozhlasu do programu Královéhradeckého kraje POV dt. 1 – technicko-ekonomická studie 
755.000,- Kč. 
Pan Hanč – doporučuji podat žádost, mám zkušenosti s touto technologií. 
Hlasování 13 pro, 2 se zdrželi. Návrh byl přijat. 
 
Podle dalšího bodu dnešního jednání starosta otevřel diskusi. 
Pan Bílek – navrhuji, abychom se vzdali 10% měsíčních odměn. Starosta – musíme prověřit, 
zda je to v souladu se zákonem, rozhodneme na prosincovém zasedání. Pan Bílek – je nutné, 
aby zastupitelé spolupracovali ve prospěch obce. 
Slečna Pichlová – zda existuje nějaký znalecký posudek na stromy na Tržišti? Starosta – ano 
je k nahlédnutí na úřadu, z posudku vyplývá pokácet kaštany vzhledem k jejich zdravotnímu 
stavu.  
Paní Horáková – senioři si nepřejí letáky SNK Občané pro město do schránek, nestojí o ně a 
chtějí mít klid. Slečna Pichlová – jsem svobodný občan a mohu se svobodně vyjadřovat.  
Pan Oliva – veřejně se proslýchá, že jste ve volbách ovlivňovala místní Romy vyplňováním 
hlasovacích lístků a i jste jim měla dávat peníze, co je na tom pravdy? Slečna Pichlová – 
nezakládá se na pravdě, ale je pravda, že s nimi pracujeme a zkoušíme pro ně sehnat nějaký 
grant či program.  
Ing. Peroutka – stížnosti se podávají do deseti dnů od vyhlášení výsledků voleb. Pan Oliva – 
to byl pouze dotaz.  
Slečna Pichlová – nelíbí se mi, že v programu byl bod, který nebyl na pozvánce. Starosta – 
program byl schválen na začátku zasedání a bod byl zařazen operativně z důvodu krátkého 
termínu pro podání žádosti o dotaci. 
Pan Oliva – poděkoval občanům za zvolení do zastupitelstva s tím, že rezignoval na post 
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zastupitele z důvodu své současné práce. 
 
 
 
 
 

Usnesení z ustavujícího zasedání městského zastupitelstva Vysoké Veselí 
konané dne 8. listopadu 2010 

 
zastupitelstvo města 
 
1. s c h v a l u j e : 
 
Volbu funkcionářů obecního zastupitelstva: 
 
do funkce starosty jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva – pana Luboše Holmana 
 
dále neuvolněné členy zastupitelstva: 
 
do funkce zástupce starosty – Mgr. Vladimíra Knížka 
 
do funkce členů rady – Ing. Miroslava Čížka, Ing. Radka Mydláře, pana Milana Zemance 
 
předsedu kontrolního výboru – paní Olgu Končickou 
 
členy kontrolního výboru – slečnu Jitku Novotnou, pana Václava Bílka 
 
předsedu finančního výboru – pana Pavla Kymličku 
 
členy finančního výboru – paní Zuzanu Horákovou, Ing. Karla Soukupa 
 
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v hrubém – 
zástupce starosta – 9.730,- Kč, člen rady – 1.410,- Kč, předseda výboru – 840,- Kč, člen 
výboru – 540,- Kč a člen zastupitelstva – 260,- Kč s účinnosti od 1. 11. 2010 
 
Podání žádosti o dotaci z POV dt. 1 Královéhradeckého kraje na rekonstrukci bezdrátového 
rozhlasu 
 
2. bere na vědomí připomínky občanů 
 
 
 
 

Zapsala Alena Čížková 
 
 
 
 
 
Paní Hana Peroutková:_________________     Ing. Miroslav Čížek:___________________ 


