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Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 
27. 8. 2012 

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

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání nebylo připomínek. Schváleno 13 hlasy. 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Milan Zemanec a Ing. Miroslav Čížek. 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 13 hlasy. 

3/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek.  Ke zprávě byly tyto 
dotazy.  
Pan Pavel Kymlička měl dotaz k rekonstrukci knihovny. Tato akce nebyla v rozpočtu města a 
mělo by se o ní jednat na zastupitelstvu. A to sice ne po započetí akce, ale před započetím 
akce. V rozpočtu byla plánována tělocvična a rekonstrukce ulice Krátká. Pan Jiří Skala – je 
jasné, že tato akce je nutná, ale jako zastupitel by měl být informován. Do budoucna by toto 
mělo být provedeno. Slečna Karina Skalová – kdo rozhodl o této akci. L. Holman – o akci 
rozhodla rada města. Karina Skalová – peníze by mohly být použity na něco jiného.  
 Akce byla tedy dodatečně předložena zastupitelstvu ke schválení. 10 pro, 2 se zdrželi, jeden 
proti.  
 Pan Jiří Skala – jakou podnikatelskou aktivitu můžeme očekávat v č. p. 5 L. Holman – prodej 
chovatelských potřeb.  

4/ Hospoda ření za rok 2012 a rozpo čtové zm ěny k 31. 7. 2012 
Každý zastupitel měl k dispozici podrobný rozbor hospodaření za rok 2012, k 31.7. 
Hospodaření bylo schváleno 12 hlasy pro a jeden se zdržel.  

5/ Prodej obecního majetku 
Rada navrhla prodej pozemku č. 179/ 68 o výměře 20 m2, KÚ Vysoké Veselí panu Štěpánu 
Zmátlíkovi. Pan Kymlička upozornil, že na prodej by měl být upozorněn spolumajitel části 
pozemku, pan MvDr. Plášil. Mohou vzniknout nesrovnalosti spojené s evidencí pozemků na 
katastrálním úřadu, kde může dojít k technickým disproporcím. L. Holman – pan Plášil byl 
pozván na parcelaci vinice a stav mu je jistě dobře znám. Záměr prodat tento pozemek byl 
uveřejněn na úřední desce v souladu se zákonem o obcích. Žádný zákon neukládá v tomto 
případě někoho informovat jiným způsobem, než stanoví zákon o obcích. 
 
Prodej pozemku byl schválen 12 hlasy, jeden se zdržel 

5/ Různé a diskuse  
 Slečna Karina Skalová upozornila na nutnost opravy lamp v ulici Na vinici. L. Holman – pan 
Čermák, odborník na pouliční osvětlení, se nachází na dovolené. Po jeho návratu budou nutné 
opravy provedeny. Karina Skalová – nutnost posekání prostoru kolem hřiště. Pan Jiří Skala – 
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nutnost opravy chodníku v ulici Na vinici. L. Holman – oprava tělocvičny zůstává prioritou, 
je třeba tuto akci provést a vzhledem k navýšení rozpočtu města je tato akce reálná. Paní 
Horáčková – měl by být učiněn pokus o doručení oznámení prodeje pozemku panu Plášilovi.  
Pan Kymlička – jednání by mělo být nahráváno. V. Knížek – vznikly technické problémy, 
které budou vyřešeny. 

6/ Usnesení 
Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení po krátké přestávce 
 
Usnesení bylo schváleno 13 hlasy. 

 
 
 
 

USNESENÍ 03/2012 

Zastupitelstvo schvaluje: 
1/ Ověřovatele zápisu – pana Milana Zemance a pana Ing. Miroslava Čížka 
 
2/ Dodatečně rekonstrukci místní knihovny dle výběru rady města 
 
3/ Finanční  Hospodaření města k 31. 7. 2012 a rozpočtové změny tak, jak byly předloženy 

 
4/ Prodej pozemku panu Štěpánovi Zmálíkovi č. 179/68 o výměře 20 m2, v KÚ Vysoké Veselí 
za cenu 200Kč na 1 m2. A to za předpokladu, nebudou-li porušeny zákony. 
 

Zastupitelstvo ukládá: 
 
Místostarostovi technicky zajistit zvukový záznam u každého jednání zastupitelstva. 
 
Radě projednat investice většího rozsahu v zastupitelstvu 

Zastupitelstvo bere na v ědomí: 
 
Zprávu o činnosti rady za poslední období 
 
Připomínky občanů       
 
 
            
        Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 
 
 
 
 

Milan Zemanec:_____________________       Ing. Miroslav Čížek:_____________________ 


