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Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 26. 4. 2011 
 
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, Ing. Eliška Horáčková, Jiří Skala, Milan Zemanec, Monika 
Vitvarová 
 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání měla připomínku paní Hana Peroutková – Její záměr je uspořádat výlet do Prahy pro 
seniory. L. Holman – bude zařazeno do různé a diskuse. 
 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Miroslav Novotný a paní Monika Vitvarová. 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 15 hlasy 
 

3/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek. Jednalo se o činnost rady 
za období od 13. 3. 2011.  Ke zprávě o činnosti rady města byly tyto dotazy: Pan Kymlička – 
z jakého důvodu rada zamítla posílání zápisů z rady e- mailem. L. Holman – jedná se o dikci 
zákona. Hana Peroutková – Kdy byla stanovena sociální komise. L. Holman – na jednom ze 
zasedání rady města. Dále zda se čtou všechny body, které byly projednány. Není nutno číst 
úplně vše, v minulosti se toto také tak dělalo. 

4/ Zpráva o p řezkoumání hospoda ření města za rok 2010  
Starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou o přezkoumání hospodaření města za rok 2010, 
seznámil přítomné s přijatými opatřeními k nápravě chyb a nedostatků radou města. 
Zastupitelstvo souhlasí s přijatými opatřeními radou města. 
 
Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2011 byla schválena 15 hlasy 
 
 

5/ Projednání záv ěrečného ú čtu za rok 2010  
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem za rok 2010. Mimo jiné podrobně seznámil 
s inventarizací majetku města. 
 
Závěrečný účet za r. 2010 byl schválen 14 hlasy, 1 se zdržel 
 
 

6/ Obnovení prodejny masa ve Vysokém Veselí 
Předběžný rozpočet na rekonstrukci prodejny je 981.922 Kč. Cena rekonstrukce by bylo 
možno snížit maximálně o 200.000,- Kč. Paní Hana Peroutková přečetla dopis vedoucího 
firmy Jednota Nová Paka. Zde je vysvětleno, že by bylo možné obohatit sortiment místní 
prodejny právě o masné výrobky a maso. L. Holman – jedná se pouze o sliby, sortiment by 
byl nedostatečný. Již jsem jednal s vedením Jednoty dvakrát. Pan Kymlička – navrhuji, aby 
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byla masna rekonstruována z prostředků podnikajícího subjektu, který hodlá masnu 
provozovat. O tomto hlasováno a zamítnuto 8 proti. 7 pro. 
L. Holman je třeba provést výběrové řízení. V případě spokojenosti s masnou v Jednotě by 
bylo možné výběrové řízení zrušit.  
 
Výběrové řízení na rekonstrukci masny bylo schváleno 15 hlasy 
 
 
 

8/ Převod jedné poloviny víceú čelového h řiště do majetku TJ Sokol Vysoké 
Veselí 
Jednu polovina hodnoty hřiště je nutno převést do majetku TJ Sokol vzhledem k vyhodnocení 
dotace. 
 
15 pro 

9/ Přijetí dotace z Královéhradeckého kraje na varovný a  informa ční systém 
 
Jedná se o informační a varovný systém. 
 
Přijetí dotace ve výši 377.300,- Kč bylo schváleno 15 hlasy 
 

10/ Různé a diskuse 
Pan Hanč vyjádřil spokojenost s úpravou prostoru tržiště. Místo vypadá esteticky velmi hezky 
a obnovené stromky jsou velmi vhodné k místu. Dále byl spokojen s úklidem pracovníků 
veřejně prospěšných prací. Paní Peroutková vysvětlila podrobnosti zájezdu pro seniory. 
Jednalo by se o procházku Prahou s neplaceným průvodcem. Lidé by byli rozděleni na dvě 
skupiny. Jedna skupina by měla náročnější prohlídkovou trasu, druhá trasa by byla náročná 
méně. L. Holman – nutno udělat průzkum, zda by byl o takový zájezd zájem. Pan Hanč – 
výběrové řízení na obchod s masem – zda se může zúčastnit firma, kterou zná. L. Holman – 
zařadí se mezi nabídky, ze kterých bude vybrána ta nejvýhodnější. Slečna Pichlová – proč 
byla odstraněna pumpa v Husově ulici. L. Holman – Romové zde neoprávněně odebírali 
vodu, obtěžovali občany hlukem, voda je nepitná. Paní Dvořáková – prali zde oděvy a jiné 
věci, docházelo ke znečišťování spodní vody. Z. Horáková – poděkování za velikonoční 
dárky pro seniory. Pan Dejl – nutno opravit levou půlku vrat na hřbitově. Pan Bílek – blíží se 
výročí konce 2. světové války. Bylo by vhodné, kdyby město obstaralo kytici k památníku 
Rudé armády. Dále pan Mgr. Vladimír knížek – otázka zápisů – nejsem proti nahrávání 
veřejných zasedání.  
Nahrávání veřejných zasedání bylo schváleno 10 hlasy, 5 se zdrželo  

10/ Usnesení 
Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení.  
Usnesení bylo schváleno 15 hlasy. 
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USNESENÍ 02/2011 
 
 
 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1/ Ověřovatele zápisu – paní Moniku Vitvarovou a pana Miroslava Novotného 
 
2/ Hospodaření města za rok 2011 
 
3/ Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením za rok 2010 a to s výhradou na 
základě opatření přijatých radou města 
 
4/ Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci masny s tím, že bude ještě bráno v úvahu 
zlepšení služeb firmy Jednota Nová Paka 
 
5/ Přijetí dotace ve výši 377.300 od Královéhradeckého kraje na varovný a informační systém 
 
6/ Převod jedné poloviny víceúčelového hřiště z vlastnictví města do majetku TJ Sokol 
Vysoké Veselí 
 
7/ Nahrávání jednání z veřejného zasedání zastupitelstva 
 
 
 

Zastupitelstvo bere na v ědomí: 
 
Připomínky občanů 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 
Monika Vitvarová:____________________       Miroslav Novotný:___________________ 


