
 1 

Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 20. 6. 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, Milan Zemanec  
 
Omluveni: Monika Vitvarová, Jiří Skala 
 
 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání nebylo připomínek.  

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hana Peroutková a paní Olga Končická. 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 13 hlasy. 
 

3/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek. Jednalo se o činnost rady 
za poslední období.  K činnosti rady měl dotaz pan Hanč. Jaká kriteria jsou nejdůležitější ve 
výběrových řízeních. V. Knížek – důležitá je nízká cena a reference o kvalitě.  

4/ Revokace usnesení 02/2011, bod 7 o nahrávání jed nání zastupitelstva  
Pan Hanč se zeptal, co nás vedlo k této změně. L. Holman – nahrávání není uloženo zákonem. 
Zápisy z jednání budou dělány pouze jednoduše a pouze v bodech. Pan Bílek – Toto bylo 
jednou schváleno, proto nevím, proč je to znovu přehodnocováno. Pak Kymlička – nesmí se 
stát, že se v zápise objeví něco jiného, než bylo řečeno. Pan Hanč – je třeba důsledně 
kontrolovat počty hlasů a hlasování. 
 
Pro nahrávání 4 hlasy, proti 7, dva se zdržely 
 
 

5/ Zpráva o hospoda ření města k 31. 05. 2011  
Ke zprávě o hospodaření města byly dotazy. Pan Kymlička – některé položky výdajů jsou 
větší než 100%. Jak je toto možné. Paní Čížková – jedná se o spotřebu plynu v DPS. Plyn byl 
spotřebováván již v době, kdy zde nebyli žádní obyvatelé. Pan Kymlička doporučil 
rozpočtovou změnu, která bude projednána na příštím zastupitelstvu. Dále položka hasiči – 
171% - jednalo se o účetní nedopatření, které bude opraveno.  
 
Hospodaření města k 31. 05. 2011 bylo schváleno 13 hlasy.  
 
 
Starosta L. Holman seznámil přítomné s průběhem příjímání dotačních titulů. Pan Hanč – je 
nutné zkoumat možnosti ohledně kanalizace Veselská Lhota. L. Holman – je možná dotace 
z Královéhradeckého kraje, kde je účast kraje 57,23 %.  Dále je nutné opravit i vozovku ve 
Veselské Lhotě. To by byl příliš vysoký náklad. 
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6/ Projednání zadání územního plánu 
 
Územní plán byl k nahlédnutí na městském úřadě. Pan Hanč měl připomínku, že by nebylo od 
věci územní plán donést na jednání zastupitelstva. L. Holman – je to příliš složitá věc a 
vyžaduje podrobné studium, proto byl k nahlédnutí na libovolnou dobu na úřadě.  
 
Územní plán Města Vysoké Veselí byl schválen 13 hlasy 
 
 
 

7/ Koup ě pozemk ů od pana Kazdy 
 
Jedná se o pozemky za skládkou a částečně na skládce. Tyto pozemky je třeba odkoupit 
z důvodu provozu místní skládky. Jedná se o pozemky č. 314/1 o výměře 15700 m2 a 
pozemek číslo 314/2 o výměře 11510 m2 celkem je výměra 27210 m2. Cena je 400.000,- Kč. 
1 m2 14,70 Kč, podle BPEJ 11,79,- Kč/m2 

 L. Holman – skládka bude provozována pod přísným dohledem a bude podléhat přísným 
pravidlům. Pan Bílek – jedná se o 400.000,- Kč, já jsem osobně pro koupi pozemku. Pan 
Kymlička upozornil, že jsou zde vrty. Tyto vrty byla povinnost při likvidaci skládky.  
 
Koupě pozemku byla schválena 13 hlasy 

6 / Různé a diskuse 
L. Holman poděkoval SDH za pořádání slavnosti čarodějnic. Poděkoval i sponzorovi – 
Vinárna Zlatý had Praha, Český rybářský svaz Vysoké Veselí. Pan Hanč- je nutná 
rekonstrukce tělocvičny. L. Holman – byl vypracováván projekt. Projektant práci neodevzdal, 
je třeba najít jiného. Pani Hana Peroutková – zda probíhají úpravy kulturního domu. 
L. Holman – proběhne generální úklid KD, budou drátkovány parkety KD, topení a další věci. 
Zatím není v plánu oprava sociálního zařízení. Vladimír Knížek – na prvním místě je třeba 
zabývat se tělocvičnou z důvodu nutnosti pro provoz školy. Pan Kymlička – existují různé 
dotační tituly pro provoz školy. Dále byla provedena úprava mateřské školky z důvodu 
navýšení počtu žáků. Práce byla provedena velmi kvalitně.  

10/ Usnesení 
Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení.  
Usnesení bylo schváleno 13 hlasy. 
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USNESENÍ 03/2011 
 
 
 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1/ Ověřovatele zápisu – paní Hanu Peroutkovou a paní Olgu Končickou 
 
2/ Hospodaření města k 31. 5. 2011 
 
3/ Návrh zadání územního plánu Vysoké Veselí 
 
4/ Koupě pozemků č. 314/1 o výměře 15700 m2 a pozemek číslo 314/2 o výměře 11510 m2 

celkem je výměra 27210 m2. Cena je 400.000,- Kč. 1 m2 14,70 Kč 

od manželů Kazdových – Kazda Josef a Kazdová Věra 
 
 

Zastupitelstvo odkládá: 
Revokaci usnesení 02/2011, bod 7 o nahrávání jednání zastupitelstva 
 

 

Zastupitelstvo bere na v ědomí: 
 
Připomínky občanů 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hana Peroutková:______________________Olga Končická:_______________________ 
 
 
 
 


