
 1 

 
Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 

18. 12. 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, Václav Bílek, Jiří Hanč 
 
Omluven:  
 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání byly tyto připomínky. Je třeba zařadit Technický stav ZŠ Vysoké Veselí, zařadit do 
jednání rekonstrukce ulice Krátká. Pro 8 a 7 se zdrželo.   Dále bylo navrženo zařadit bod 
průběh investičních akcí. 6 pro a 9 se zdrželo. Zařazen byl tedy bod technický stav ZŠ. 
 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Zuzana Horáková a pan Miroslav Novotný. Jako 
protinávrh byli navrženi Z. Horáková a J. Skala  
První návrh byl schválen, ověřovatelé zápisu byli schváleni 12 hlasy, proti 3.  
 

3/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek.  Ke zprávě nebylo 
podstatných dotazů.  

4/ Zpráva o hospoda ření města k 30. 11. 2012 v četně rozpo čtových zm ěn 
Každý zastupitel měl k dispozici podrobný rozbor hospodaření za rok 2012, k 31.11. 
P. Kymlička: údržba zeleně, která měla být dosti drahá. L. Holman – vše závisí na počasí. 
V případě, že příliš prší, je třeba sekat častěji a cena sekání se vyšplhá. Pan Bílek – na sekání 
bude využit stroj, pouze odborné práce budou provedeny odbornou firmou. Dále pan Rýgl – 
během léta byl nedostatek vody na hřbitově. L Holman – toto je způsobeno jedním zaostalým 
mladíkem, který se tímto baví. Pan Rýgl – nutno zavírat hřbitov. Pan Zemanec – toto není 
myslitelné. Pan Kymlička – dotaz na Placení mzdy za sekání L. Holman – pan Petr Jebavý má 
placenou mzdu hodinově, ostatní jsou placeni od m2. L. Holman – otázka veřejné zeleně bude 
rozebrána důkladně. Všem bude posláno vyjádření, co k čemu patří. Dále bude vše vyvěšeno 
na úřední desce.  
 
Hospodaření města k 30. 11. 2012 bylo schváleno 13 hlasy, dva se zdržely. 

5/ Rozpočet města na rok 2013  
L. Holman – byla přesunuta položka za územní plán na položku oprava tělocvičny. Dále je 
možno počítat s prodejem pozemků na stavební parcely za cenu 200,- Kč za 1m2. Co se týče 
školy, máme údajně dostat navýšenou dotaci na žáka, ale na druhé straně okolní obce 
nebudou na žáky platit. Dále bude důležité, jak dopadneme s dotačními tituly – tělocvična, 
zametací stroj, chodníky. P Skala – podal správu o podání žádosti ve výši 80.000,-. Je zde 
pouze příspěvek ve výši 30.000,- Kč. Informoval o akcích TJ Sokol. Bylo zde 15 velikých 
akcí, postavili jsme dětské hřiště, přišli jsme o dotace z ČSTV. Jičín dává 8% na sportovní 
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činnost, v případě Vysokého Veselí je to daleko méně. Čištění hřiště je 20.000,- Kč. 
Rádi bychom postavili hřiště na petang. L. Holman – Rada navrhuje tuto částku z tohoto 
důvodu: SOKOL vyúčtoval činnost za rok tím, že předložil faktury na dětské hřiště, které 
vybudovala firma pana Skaly. Nelze faktury uhradit jedním příkazem, každá faktura musí být 
zaplacena zvlášť. Rada rozhodla, nebudou-li peníze vyúčtovány tak, jak bylo odsouhlaseno na 
zastupitelstvu, další peníze nepůjdou z rozpočtu města. Smlouva zněla na činnost s mládeží. 
Skala – navštívili jsme s jednatelkou radu města, kde jsme požadovali částku na vybudování 
dětského hřiště. Bylo jednáno o rozpočtových změnách 50.000,- navýšení pro tělovýchovu. 
P. Kymlička – je třeba zvážit, že mnoho věcí děláme ve svém volnu, jezdíme s dětmi bez 
uhrazení cestovních nákladů, věnujeme mnoho času. Toto je třeba zvážit. L. Holman – 
krajský úřad vyhlašuje dotace pro tělovýchovu. Odmítli jste konzultaci s krajským úředníkem. 
Paní Vitvarová – uděláte akci, která je dopředu jasný propadák. J. Hanč. Měl jsem radost, že 
vše probíhá v pohodě. Souhlasím s vypuštěním megalomanských akcí. Byl bych proto, že se 
má přidat SOKOLU více peněz. V. Knížek – je třeba komunikovat se starostou. Činnost 
mládeže je velice důležitá. L. Holman – pokud chcete peníze na činnost, musíte dodržet 
podmínky poskytovatele. Na výroční schůzi TJ SOKOL byli přizváni zástupci města, nikdo se 
nedostavil. Starosta – nebyl jsem zde vítán. Kymlička – knihovna rekonstrukce – bude se dále 
platit po novém roce? Bude-li se doplácet, bude rozpočtová změna.    
Rozpočet bude schodkový, bude kryt přebytkem hospodaření z předcházejících let. 
Bylo hlasováno. 
 
13 pro, 2 se zdržely 

5/ Územní plán m ěsta 
Rada města doporučila zastupitelstvu města Vysoké Veselí 
 
S ch v á l i t 
Konstatování, že bylo že bylo zohledněno stanovisko orgánu životního prostředí (č.j. 
3048/ZP/2012 – HY) na vyhodnocení vlivu životního prostředí k návrhu Územního plánu 
Vysoké Veselí, ze dne 23. 2. 2012. 
 
V y d a t 
Územní plán Vysoké Veselí formou opatření obecní povahy. 
 
Hlasováno: 15 pro 

6/ Žádost o prominutí poplatku ze vstupného 
 
Žádost o prominutí poplatku ze vstupného a ze sálu – koncert Anety Langerové. Rada 
doporučuje prominout oba poplatky. 
 
Pan Hanč – jsem pro prominutí. Byla to zajímavá akce, zasloužila by si toto prominutí. 
 
15 pro 
 

7/ Žádost o prominutí poplatku ze vstupného 
 
Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení po krátké přestávce 
 
Usnesení bylo schváleno 11 hlasy. 
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6/ Doplňující bod – čerpání dotace 
 
Pan Skala – dostala se mi informace, že moje firma stavěla hřiště. Moje firma sponzorovala 
podstatnou část, poděkoval sponzorům. Naše firma si nechala proplatit pouze to, co zaplatila. 
Byly zapůjčeny zdarma stroje. Předložil dokumentaci. Holman – jak by se vaše firma chovala, 
kdyby firma starosty udělala něco pro obec. P. Horáčková – proč nesmí být tři faktury 
v jednom. Pokud firma předsedy SOKOLA něco účtuje pro samotnou organizaci, je to 
podezřelé. Každá faktura musí být zvlášť, jinak se jedná o neprůkazné účetnictví. 
 
Další bod – technický stav školy. P. Hanč – přijdu-li do školy, vracím se do 70. let. Je to 
časovaná bomba. Budova je zchátralá – elektroinstalace – hliník, odpady – ucpávají se na 
pisoárech, dále topný kanál mezi budovami. Velké tepelné ztráty, je zde špatně zaizolované 
potrubí. Je nutná výměna oken. Vytvořme tým lidí a pojďme se do školy podívat. Každý rok 
dát 300.000,- a snažit se využít grant. V. Knížek – technický stav budov je opravdu špatný, 
situace je třeba řešit. Tuto iniciativu vítám.  
 
Dále bylo jednáno o připomínce k zimní údržbě silnic. Pan Skala připomněl, že je třeba i 
posypávat silnice. Nejen protahovat. V. Knížek – starosta jezdí již od 3:00 ráno a práce je 
velmi těžká. Po připomínce pana Skaly se ho starosta zeptal, zda nechce narovnat brýle. Po 
této situaci opustili 4 zastupitelé jednání.  
 

 
Bylo přečteno usnesení 
 

USNESENÍ 04/2012 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 
1/ Ověřovatele zápisu – paní Zuzanu Horákovou a pana Miroslava Novotného 
 
2/ Hospodaření města včetně rozpočtových změn tak, jak byly čteny k 30. 11. 2012 
 
3/ Vyhlášku o odpadech, zvýšení na 400,- Kč

 

 
4/ Zastupitelstvo Města Vysoké Veselí schvaluje rozpočet města na rok 2013 jako schodkový 
ve výši příjmu 10.435.100,- Kč, výdajů 11.135.100,-Kč schodek ve výši 700.000,- bude kryt 
přebytky z minulých let 
 
5/ Zastupitelstvo Města Vysoké Veselí: 
I. ověřilo, 
Před vydáním Územního plánu Vysoké Veselí jeho soulad s politikou územního rozvoje 
České republiky 2008, se zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky 
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (dále jen „stavební zákon“), ve 
znění pozdějších předpisů 
II. vydává, 
Územní plán Vysoké Veselí formou opatření obecní povahy č. 1/2012 jako příslušný orgán, 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu 
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s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti 
III. souhlasí, 
Se způsobem zohlednění podmínek, vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jak je uvedeno v kapitole 
II.1d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu 
s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivu na životní prostředí, 
popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno v textové 
části odůvodnění Územního plánu Vysoké Veselí. V souladu s ustanovením § 10 i) odst. 5, 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, o změně některých 
souvisejících zákonů (zákona o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 
 
6/ Příspěvek na činnost SOKOL bude realizován až po řádném vyúčtování dotace za rok 2012 

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 
 

 
 
 
 
Miroslav Novotný:_____________________       Zuzana Horáková:____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


