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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
27. 3. 2013 

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

Omluvena: Monika Vitvarová 
 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání byly tyto připomínky. L. Holman – návrh na vypuštění bodů 6 – 13.  
8 pro, 5 proti, jeden se zdržel. 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Miroslav Čížek a pan Ing. Radek Mydlář. Pan 
Petr Hvězda vyslovil protinávrh – jako jednoho z ověřovatelů schválit pana Jiřího Skalu.  
8 proti, 5 pro, jeden se zdržel. 
Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Ing. Miroslav Čížek a pan Ing. Radek Mydlář. 
 
Pan Václav Bílek navrhl, že ověřovatelé zápisu by se měli střídat podle abecedy. L. Holman – 
toto bude projednáno v radě města. 
 

3/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek.  Ke zprávě nebylo 
podstatných dotazů. Pouze pan Skala vysvětlil jednání ohledně dotace pro TJ SOKOL. Dále 
vyjádřil názor, že zamítnutí částky na správce hřiště je chybným krokem, protože činnost 
správce je nezbytnou součástí činnosti TJ SOKOL. Dále oslovil radní, kteří souhlasili 
s výstavbou dětského hřiště, proč tedy bylo zamítnuto vyúčtování. L. Holman – financování i 
vyúčtování podléhá pravidlům, jež byla uvedena ve smlouvě o dotaci, kterou podepsal 
předseda TJ SOKOL. Pan J. Skala proto tedy konstatoval, že část dotace ve výši 14.500,- Kč 
byla vrácena na účet Města Vysoké Veselí. 

4/ Zpráva o hospoda ření města  
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná zatím o mandatorní výdaje, nebylo připomínek. 
 

5/ Závěrečný účet města za rok 2012 
Starosta přednesl zprávu k závěrečnému účtu města za rok 2012 a doporučil zastupitelstvu, 
aby vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města a to bez výhrad.  
Pan Kymlička – nebyla smlouva na dodatek rekonstrukce ulice Krátká.  
 
10 pro, čtyři se zdrželi.  
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6/ Diskuse 
 
Pan Kymlička měl technickou připomínku – požádal o písemné vyjádření, proč nebyly 
projednány navrhované body 6 až 12. Připomínky k zápisu je možné vznášet. To neodporuje 
zákonu. Dále se dotázal, co je útočného na návrhu směrnice o veřejných zakázkách.  
 
Pan Hanč – pan Kymlička řekl vše. Opozici jste z nás udělali, tak budeme opozicí, to my 
umíme.  Pan Bílek – překvapilo mě, že byly vyřazeny body jednání. Dále by bylo dobré 
zápisy z jednání rady města posílat všem zastupitelům mailem. L. Holman – tato možnost 
bude v radě projednána. Pan Skala požádal zastupitele o vysvětlení, proč jim vadily body 
jednání, které byly vyřazeny. Na toto nedostal odpověď. Pan Bílek navrhl, aby byly 
rozesílány zápisy z rady města e-mailem nebo na úřední desce zastupitelé by byli seznámeni 
s jednáním a pomohlo by jim to k rozhodování jak hlasovat. L. Holman – toto bude 
projednáno na radě města. Dále se dvakrát stalo, že nebyl zápis podepsán jedním 
ověřovatelem. Mělo by tam být napsáno, proč nepodepsal. Pan Skala – rád bych požádal 
mlčící skupinu zastupitelů, vyjádřete se, proč vám vadí body 6-12.  
 
 
Pan Mgr. Vladimír Knížek četl návrh usnesení. Pan Kymlička navrhl doplnit usnesení o 
písemné vyjádření, proč nebyly projednány navrhované body 6 až 12.  
9 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. 
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USNESENÍ 02/2013 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 
1/ Ověřovatele zápisu – pana Ing. Radka Mydláře a pana Ing. Miroslava Čížka 
 
2/ Hospodaření města k 15. 3. 2013 
 
3/ Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2012 a to bez 

výhrad 

 

Bere na v ědomí: 
 
zprávu o činnosti rady města 

Pověřuje starostu m ěsta: 
Písemným vyjádřením proč nebyly projednány navrhované body 6 až 12 
 
 
 
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 

 
 
 
 
Ing. Miroslav Čížek:_____________________       Ing.Radek Mydlář:___________________ 
 


