
Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
16. 1. 2013 

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

 
 

1/ Zahájení:  

Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání byly tyto připomínky. Je třeba zařadit bod odvolání starosty až za bod rekon-
strukce ulice Krátká. 

9 proti, 6 pro.  

2/ Určení zapisovatel ů a volba ov ěřovatel ů zápisu 

Určení zapisovatelů – jako zapisovatelé byli určeni paní Olga Končická a Mgr. Vladimír 
Knížek. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navržení paní Končická a paní Vitvarová.  Byl podán návrh 
na ověřovatele pana Kymličku, protinávrhem byl zamítnut 9 hlasy proti, 1hlas se zdržel, 
5 hlasů pro. 
 

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 31. 12. 2012 v četně rozpo čtových zm ěn 
K rozpočtovým změnám byly tyto dotazy: Překročena položka místní správa, dále také 
SDH. Tyto změny vysvětlila paní účetní Čížková. P. Bílek – vysvětlil položku zakoupení 
plovoucího čerpadla pro SDH.  Dále pan Skala – rekonstrukce knihovny – příliš vysoká 
cena víceprací. L. Holman – tato práce je rekonstrukce. Později bude situace vysvětlena 
formou zprávy o vícepracích.  

Hospodaření města k 31. 12. 2012 včetně rozpočtových změn bylo schváleno 14 hlasy, 
jeden se zdržel. 

5/ Posílení rozpo čtu základní školy 
Radou bylo navrženo posílení rozpočtu základní školy o 100.000 Kč, které budou využity 
na údržbu, rekonstrukce sociálních zařízení a další práce. 
J. Hanč – je třeba vypracovat výhled nutných prací, či rekonstrukcí, které je nutno provést.  
J. Skala – každopádně je třeba svolat pracovní zastupitelstvo, které by se zabývalo zá-
kladní školou. 
Posílení rozpočtu základní školy o 100.000,- Kč ročně bylo schváleno 15 hlasy. 



6/ Odvolání starosty 
Byly proneseny příspěvky zastupitelů, které jednak odvolání starosty podporovaly a které 
odvolání starosty naopak nepodporovaly.  
Starosta navrhl ukončení rozpravy na toto téma – 10 hlasů pro, 3 hlasy proti a 2 se zdržely 
– rozprava byla ukončena. 
Bylo přikročeno ke hlasování o odvolání starosty. 
Pan Skala navrhl tajné hlasování, starosta dal protinávrh na hlasování aklamací, bylo 
hlasováno o protinávrhu - 9 hlasů pro hlasování aklamací, 6 hlasů proti. 
Hlasovalo se tedy aklamací s výsledkem 9 hlasů proti odvolání, 6 pro odvolání.  
 

7/ Plocha Z1 plocha na zástavbovou studii 
Jedná se o lokalitu na Nevraticku pro zástavbu novými domy. Bude vyhlášeno výběrové 
řízení na tuto studii. 

13 hlasů pro a 2 hlasy se zdržely. 

 
 

8/ Průběh zadání a financování opravy knihovny a ulice Krát ké 
K tomuto tématu vystoupila paní Končická. Objasnila nutnost rekonstrukce ulice, která 
byla v havarijním stavu. Byla starostou podána ucelená zpráva o zadání a financování. 

Dále oprava knihovny – Technický stav naší knihovny byl nejhorší na okrese Jičín, proto 
byla rekonstrukce nutná. Starosta přečetl jména firem, které se zúčastnily výběrového 
řízení.  

V souladu s jednacím řádem zastupitelstva starosta nepřipustil další diskusi, která se 
netýkala schválených projednávaných bodů. 

Byl čten návrh usnesení.  

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy, jeden se zdržel. 
  



 

USNESENÍ 01/2013 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 

1/ Ověřovatele zápisu – paní Olgu Končickou a paní Moniku Vitvarovou 
 
2/ Hospodaření města včetně rozpočtových změn tak, jak byly čteny k 30. 12. 2012 
 
3/ Posílení rozpočtu základní školy o 100.000,- Kč 

 
4/ Zadání pořízení územní studie na plochu Z1 
 

Zastupitelstvo neschvaluje: 
Odvolání starosty 
 
 

Zastupitelstvo bere na v ědomí: 

1/ Zprávu o činnosti rady za poslední období 
 
2/ Průběh zadání a financování opravy knihovny a ulice Krátké 
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 

 
 
 
 
Monika Vitvarová:_____________________   
 
      
 
Olga Končická:____________________ 
 
 

 
 
 

 


