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Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 13. 12. 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, Milan Zemanec   
 
Omluveni: Monika Vitvarová 
 
Jako hosté byli přítomni zástupci Policie České republiky – vedoucí oddělení pan Netík a pan 
Svoboda. 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání měl připomínku pan Pavel Kymlička – je třeba zařadit do programu jednání bod, který 
se týká situace ve Vysokém Veselí. Pan Mgr. Vladimír knížek – dotaz – čeho se tento bod 
týká. Pan Kymlička – bezpečnostní situace v obci, povolební situace. Bod jednání byl 
schválen 14 hlasy. 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Zuzana Horáková a pan Milan Zemanec 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 12 pro, jeden se zdržel. 
 

3/ Slib náhradníka 
Slečna Michala Pichlová odstoupila z funkce zastupitele ke dni 30. 11. 2010. Jako náhradník 
nastoupila paní Ing. Eliška Horáčková a složila zákonem předepsaný slib zastupitele. Poté 
bylo slovo předáno zástupcům Policie České republiky – Pan Netík seznámil se současnou 
situací ve Vysokém Veselí. Trestná činnost ve městě není dramaticky vyšší než v jiných 
lokalitách. Je zde i poměrně vysoké procento objasněnosti trestných činů. Trestné činy nemají 
na svědomí jen Romové, takže články v novinách a informace v mediích byly poněkud 
zkreslující. Pan Kymlička – jako obec máme být právo cítit se pošpiněni. Nejsme místo s tak 
dramatickou situací. Tento článek jen nahrál nepřizpůsobivým, kteří budou dále nakupovat 
nemovitosti, jejichž ceny dále klesnou. Luboš Holman – původcem článku byl pan Vlček, 
který je v současné době ve výkonu trestu a kontaktoval media. Pan Krejčí – zeptal se, jak 
mohl někdo vědět, že byly upravovány hlasovací lístky Romům a tím ovlivňovány volby. Pan 
Oliva – to bylo pouze údajné. Já jsem se jen zeptal. Pan Skala – v článku je citován starosta – 
opozice vozila Romy autem do volební místnosti, rozdávala jim vyplněné lístky. Zeptal se 
starosty, zda někdy něco takového říkal. Starosta – moje odpověď takto nezněla. Pan Ing. 
Čížek – články v novinách a informace mediích jsou přemrštěné a osobní spory vedou jen 
k nejednotnosti. Jedná se pouze o tom, kdo, co říkal. Pan Skala – souhlasím. Zároveň se 
zeptal, zda někdo ví o něčem, co bylo během voleb z jejich strany jinak porušeno. Paní 
Horáková – osobní spory by neměly přerůst v něco, co nikdo nechceme. Pan Hanč – je 
pravdou, že bude zrušeno policejní oddělení v Kopidlně? Pan Netík – bylo jednáno pouze o 
zrušení oddělení v Sobotce, o zrušení Kopidlna zatím jednáno nebylo. 

4/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek. Jednalo se o činnost rady 
za období od 10. 2. 2010.  Ke zprávě o činnosti rady města měla dotaz paní Peroutková – za 
jakým účelem byl pronajat byt v č. p. 183. L. Holman – privatizace bytového fondu, byla 
uzavřena smlouva, kupující jedná o hypotéce. Pan Skala spolupráce s firmou na dohodu – 
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starosta – jedná se o firmu, která opatří dotaci na nákup úklidového stroje. Výše dotace je 
90%. Pan Kymlička – počítá se i se zřízením pracovního místa? L. Holman – toto bude moci 
vykonávat pouze pracovník na dohodu, který bude pečlivě vybrán. Pan Skala – je nutno 
zvážit, aby nákup tohoto stroje nebyl důvodem k tomu, že nebude získána jiná, třeba nutnější 
dotace. Obec bude muset řešit úspory energie – škola, tělocvična, kulturní dům. Dále 
kanalizace Veselská Lhota. L. Holman – kanalizace ve Veselské Lhotě by byla příliš drahá 
akce z důvodu úpravy silnice. Je zde normativ na počet obyvatel, proto na dotaci není možné 
dosáhnout.  
 

5/ Zpráva o hospoda ření za rok 2010 
Pan Hanč – důvod schodku daně z nemovitosti.  L. Holman – Jedná se o věc finančního 
úřadu, který tento poplatek vybírá. Dále pan Hanč – položka 2132 – L. Holman – jedná se o 
částečnou splátku bytu. Pan Kymlička – jaký byl důvod privatizace bytového domu 183. L. 
Holman – po údržbě domu a vybrání nájmu bylo město v mínusu. Řeší se pouze havarijní 
opravy, avšak v č. p. 183 byla opravována střecha, což byl veliký výdaj. Paní Mgr. Eliška 
Hvězdová – položka Základní škola je chybná. Holman – nedopatření, tato částka bude 
opravena.    
 

6/ Zadání územního plánu  
Zadání územního plánu bylo k nahlédnutí na městském úřadě již od jara. Každý měl možnost 
nahlédnutí a vyjádření se k ÚP. Pan Kymlička – já a pan Hanč jsme podali společnou 
připomínku, aby podnikatelské činnosti neohrozily ovzduší a vodní zdroje.  
 
Zadání územního plánu bylo schváleno 14 hlasy. 
 

7/ Obecně závazná vyhláška – o místním poplatku 
Dotaz – paní Peroutková – do vyhlášky je nutné vložit větu, že se jedná o poplatek za jeden 
kus. Pan Mydlář – toto řeší paragraf 1 vyhlášky. 
 
Obecně závazná vyhláška byla schválena 14 hlasy. 
 
 

8/ Návrh rozpo čtu na rok 2011 
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2011. Zmínil se o projektu na práci 
s mládeží. Ze strany obce by se jednalo o částku 150.000,- Kč. Pan Hanč – je zde komise 
společenská, mohla by být vytvořena komise o dotačních titulech. Další havarijní stav je 
kulturní dům. Pan Ing. Čížek – zatím nebylo jednáno o možnostech, jak rozpočet posílit nebo 
navýšit. Ve špatném stavu je i budova základní školy. Bylo by třeba hledat příjmy z jiných 
zdrojů. Pan Škaryd – o kolik peněz přišla obec v lese. V oblasti smrků leželo dříví. L. Holman 
– jednalo se o opatření proti kůrovci. Pan Hanč – je třeba vyčlenit, kolik peněz bude 
ponecháno na krytí dotačních titulů. Paní Peroutková – důležitá je i práce sociální komise. L. 
Holman sociální komise bude pracovat dále ve stejném složení. Pan Kymlička – v komisi pro 
dotace by mohli být i zástupci společenských organizací. Pan Skala – navrhl zrušení poplatku 
ze vstupného. L. Holan – všeobecně vybírání poplatků je sledováno auditory a má to vliv na 
dotace. Pan Hanč – Vackovo VV – zda by bylo možné dát k dispozici podrobnější rozpočet. 
Paní Peroutková – není zde provoz DPS. L. Holman – v současné době není možné odhadnut 
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a vzhledem k nájmům, nebude provoz ztrátový. L. Holman – navrhuji schválení rozpočtu, 
který může být v únoru upraven.  
 
Rozpočet na rok 2011 byl schválen 14 hlasy  

9/ Různé a diskuse 
L – Holman – snížení platu neuvolněným členům zastupitelstva – jednalo by se o úsporu 
22.000,- Kč. Pan Hanč – podporuji návrh pana Bílka.  
 
Návrh bal schválen 14 hlasy. 
 
Paní Horáková – poděkovala základní škole za výrobu dárků pro pečovatelskou službu. Pan 
Skala přečetl rezignační dopis slečny Pichlové. Zdůraznil, že slečna Pichlová odvedla dobrou 
práci v romské komunitě, proto by jí měla být nabídnuta práce v některé z komisí. 

10/ Usnesení 
Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení, zdůraznil, že se jedná o návrh a je možné 
o něm dále diskutovat, pokud to někdo ze zastupitelů bude považovat za nutné. 
 
Usnesení bylo schváleno 14 hlasy. 
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USNESENÍ 06/2010 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1/ Ověřovatele zápisu – paní Zuzanu Horákovou a pana Milana Zemance. 
 
2/ Zprávu o činnosti rady za poslední období. 
 
3/ Zprávu o hospodaření ke dni 30. 11. 2010. 
 
4/ Zastupitelstvo Města Vysoké Veselí schvaluje rozpočet města na rok 2011 jako schodkový 
ve výši příjmů 9.857.000 Kč, výdajů 10.357.000 Kč, schodek ve výši 500.000 Kč bude kryt 
přebytky z minulých let. 
 
5/ Zadání územního plánu Vysoké Veselí. 
 
6/ Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické zařízení. 

 
7/ Podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje na projekt „Práce s rizikovými dětmi a 
mládeží ve Vysokém Veselí“. 
 
8/ Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Operační program životního prostředí - oblast 
podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší na nákup uklízecího stroje. 
 
9/ Rozpočet na rok 2011.  
 
10/ Snížení odměn neuvolněných členů zastupitelstva o 10 % od 01. 12. 2010. 
 
 

Zastupitelstvo bere na v ědomí: 
 
Připomínky občanů. 
 
 
 
 
 
 
Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 
Zuzana Horáková:____________________       Milan Zemanec:___________________ 


