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Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 
6.12.2011 

Přítomni: Václav Bílek, Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Luboš Holman, Zuzana Horáková, 
Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Pavel Kymlička, Miroslav Novotný, Ing. Eliška 
Horáčková, Milan Zemanec, Monika Vitvarová, Jiří Skala, Ing. Radek Mydlář 
 
Omluveni: Hana Peroutková 
 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání nebylo připomínek.  
schváleno 14 hlasy. 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Ing. Eliška Horáčková a pan Ing. Miroslav Čížek 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 14 hlasy. 
 
 

3/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek.  Ke zprávě byly tyto 
dotazy.  
Pan Václav Bílek – dotaz ohledně rekonstrukce prodejny masa. Mgr. Vladimír Knížek – 
proběhlo výběrové řízení, rada shledala, že nabídka je příliš nevýhodná. Rada nabídku 
nepřijala. 

4/ Hospoda ření k 31. 11. 2011 
Byly probírány jednotlivé položky hospodaření. Každý zastupitel měl k dispozici podrobný 
rozbor. Dotazy: Pan Jiří Skala – položka 6130 – dotace na úklidový stroj. Dále z čeho budou 
kryty rozdíly v hospodaření – L. Holman – rozdíly budou kryty z rozpočtových příjmů. Dále 
měl pan Kymlička připomínku, že chybí zůstatek. Pan Ing. Čížek – Schválíme hospodaření 
v této podobě, pokud se vyskytne chyba, bude nutné ji napravit.  
Hospodaření města bylo schváleno 13 hlasy, jeden se zdržel hlasování 
 

5/ Rozpočtové zm ěny  
Starosta podrobně vysvětlil rozpočtové změny. K rozpočtovým změnám byly tyto dotazy: Pan 
Skala – Jakým způsobem dochází k rozhodování o tom, které ulice budou opravovány. 
Například oprava ulice Krátká – bude zde probíhat výstavba rodinných domů a tato ulice bude 
zničena těžkými nákladními auty po své rekonstrukci. L. Holman – bude-li ulice správně 
naprojektována, ani těžký náklad ji nezničí. Je třeba také rekonstrukce ulice Zahradní. L. 
Holman – je v plánu oprava této ulice. Pan Václav Bílek – dotaz na rekonstrukci chodníků. L. 
Holman – chodníky se budou opravovat od místa bývalé benzinové pumpy až na konec ulice 
Zahraničních hrdinů. Paní Horáčková upozornila na katastrofální stav chodníků v kopci 
v ulici Na vinici.  L. Holman – pracovníci veřejně prospěšných prací již nepracují, jejich 
sezona skončila, je nutné na problém upozornit dříve. Tento problém by se dal v době veřejně 
prospěšných prací snadno odstranit. Pan Kymlička  - důležité je investovat do dotačních 
titulů, které by obec mohla obdržet. V prvním čtvrtletí bude výzva na zateplení budov. Je 
třeba ji využít pro potřeby školy a tělocvičny. Dále není podrobně rozebrána položka prodejna 
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a hřbitov. Domluvili jsme se na hodnocení fungování prodeje masa v Jednotě Nová Paka. 
Masna se bude opravovat pouze v případě, bude-li jednáno s podnikatelem, který má záměr 
prodávat maso ve Vysokém Veselí. Pan Ing. Soukup – s investorem se musí jednat. Maso by 
zde mohlo být, ale ne za 1.000.000,- Kč.  
 
Návrh rozpočtu, tak jak byl čten 9 pro, 3 proti, dva se zdrželi. 
 
 

6/ Rozpočtový výhled 
 
V rozpočtovém výhledu je třeba zaměnit položku nákup parcel na opravu tělocvičny 
1.500.000,- Kč. 
 
Rozpočtový výhled byl schválen 9 hlasy pro, 3 proti 2 hlasy se zdržely. 
 

7/ Podání žádosti na opravu t ělocvi čny u MŠMT.  
Jednalo se o podání žádostí o dotace z POV Hradec Králové dt 2, oprava místní komunikace 
Krátká, z fondu dopravní infrastruktury na chodníky, z MMR ČR na sochy, Veselská Lhota 
křížek, Vysoké Veselí křížek a z památkové péče města III. typu na sochu Piety sv. Marie, 
z MŠMT na opravu tělocvičny ZŠ. 
 
Podání žádostí schváleno - 14 hlasů pro 
 
 

8/ Diskuse 
Pan Hanč – je chystána výzva na zateplování budov. Budovy by měly mít tepelný audit. 
Diskuse jinak probíhala průběžně. Schválení odpisového plánu odpisování dlouhodobého 
majetku. 
 
Odpisový plán schválen 14 hlasy 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/ Usnesení 
Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení.  
 
Usnesení bylo schváleno 14 hlasy. 
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USNESENÍ 05/2011 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. Ověřovatele zápisu – paní Ing. Elišku Horáčkovou a pana Ing. Miroslava Čížka 
 

2. Hospodaření města k 30. 11. 2011 včetně rozpočtových změn 
 

3. Zastupitelstvo Města Vysoké Veselí schvaluje rozpočet města na rok 2012 jako 
schodkový ve výši příjmu 10.040.840,- Kč, výdajů 10.540.840,-Kč schodek ve výši 
500.000,- bude kryt přebytky z minulých let 

 
4. Rozpočtový výhled města na období 2012 až 2015  

 
5. Odpisový plán odpisování dlouhodobého majetku dle ČÚS č. 708 od 31. 12. 2011 jako 

rovnoměrný 
 
6. Podání žádostí o dotace z POV Hradec Králové dt 2, oprava místní komunikace 

Krátká, z fondu dopravní infrastruktury na chodníky, z MMR ČR na sochy, Veselská 
Lhota křížek, Vysoké Veselí křížek a z památkové péče města III. typu na sochu Piety 
sv. Marie, z MŠMT na opravu tělocvičny ZŠ 

 
7. Pracovat na projektech týkajících se základní školy -hlavní budova, tělocvična 

vzhledem k chystané výzvě. Zjistit ceny projektových prací včetně energetického 
auditu na těchto budovách. Po zjištění cen dále jednat 

 
 
 

Zastupitelstvo bere na v ědomí: 
 
Připomínky občanů 
 
Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
Ing. Eliška Horáčková:____________________  Ing. Miroslav Čížek:___________________ 
 
Ing. Eliška Horáčková odmítla podepsat zápis. 


