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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
22. 5. 2013 

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

 
Omluvena: Olga Končická 
 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání nebylo připomínek. 
1. Zahájení 
2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
3. Zpráva o činnosti rady 
4. Zpráva o hospodaření města včetně rozpočtových změn 
5. Zadání výběrového řízení na zateplení č. p. 9 
6. Informace o jednání o stavu silnic III. třídy   
7. Připomínky k zápisům z jednání zastupitelstva 
8. Zimní údržba komunikací 
9. Opakované porušování jednacího řádu a zákona o obcích 
10. Objasnění získaných dotací, které četl Ing. Mydlář na posledním jednání 

zastupitelstva  
11. Návrh směrnice o veřejných zakázkách 
12. Návrh na změnu jednacího řádu 
13. Výhled údržby a rekonstrukce ZŠ 
14. Oprava místních komunikací – ul. Prof. Seemana 
15. Oprava a údržba bytového fondu 
16. Různé 
17. Usnesení – závěr 
 
 
Program byl schválen 14 hlasy 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Milan Zemanec a paní Zuzana Horáková. 
8 pro a 6 proti 
Paní Eliška Horáčková vyslovila protinávrh – jako jednoho z ověřovatelů schválit pana Jiřího 
Hanče. 
6 pro, 8 proti  
 
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Zuzana Horáková a pan Milan Zemanec. 
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3/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek.  Ke zprávě o činnosti rady 
byly tyto připomínky: Pan Václav Bílek – chtěl jsem, aby zápisy z rady byly posílány e-
mailem zastupitelům. Ti by se mohli lépe připravovat na jednání zastupitelstva. Dále měl 
připomínku, že by se ověřovatelé zápisu měli vybírat podle abecedy. Toto byla důležitá 
připomínka, která by neměla být opomínána.  
Dále měl připomínku pan Jiří Skala. Cirkus platil městu nájem z pozemku. Pokud by se 
v příštích případech jednalo o pozemek TJ SOKOL, měli by k takovým jednáním být přizváni 
zástupci TJ SOKOLA.  
 

4/ Zpráva o hospodaření města včetně rozpočtových změn 
K tomuto bodu byly tyto připomínky. Pan Pavel Kymlička – dotaz se týkal rekonstrukce 
knihovny. Na základě čeho bylo účtováno 400.000,-. Do posledního zasedání nebylo známo, 
jaká bude cena víceprací. Pan Skala konstatoval, že finální cena byla nakonec velmi vysoká, 
tedy 860. 000,- Kč. L. Holman – vše bylo kontrolováno stavebním dozorem. Je to investice do 
obecního majetku. Je pravda, že cena byla vyšší, než se počítalo.  
 
Hospodaření včetně rozpočtových změn bylo schváleno 8 hlasy, 6 se zdrželo. 
 
 

5/ Zateplení budovy č. p. 9 včetně rekonstrukce 
 Pan Hanč se zeptal, zda bude čerpáno z dotace. L. Holman – bude čerpáno z Fondu životního 
prostředí České republiky a to 90 procent nákladů, 10 procent bude kryto z rozpočtu obce. J. 
Skala – pokud nebude vyhověno v dotačním řízení, bude zrušeno výběrové řízení, které se 
provede v nejbližší době. Toto bylo starostou potvrzeno. Zateplení budovy č. p. 9 včetně 
rekonstrukce bylo schváleno 14 hlasy. 
 

6/ Informace o jednání o stavu silnic 
Starosta podal stížnost na stav silnic, podal informaci o stavu stížnosti a krocích, které 
podnikl, aby došlo ke zlepšení stavu silnic. 
 

7/ Připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva 
 
L. Holman – Na každém jednání se konstatuje, že zápis je ověřen, že námitky nebyly podány. 
Proto je na tento bod pozdě.  Pan Kymlička. V jednacím řádu není žádná lhůta, kde by bylo 
možno podávat námitky, podal jsem písemnou formou, požadoval jsem vysvětlení, proč byly 
vypuštěny z jednání námi navrhované body, na těchto bodech nebylo nic špatného nebo 
kontraproduktivního. 
Druhá žádost byla směřována na kontrolní komisi o vysvětlení opakované porušování 
jednacího řádu zastupitelstva. Opakovaně žádám kontrolní komisi o vyjádření. Žádal jsem 
komisi z důvodu nečinnosti. Kontrolní komise na toto měla připomínkovat sama. J. Skala – 
ověřovatelé zápisu se budou střídat a zápisy z rady budou posílány mailem.  
 

8/ Zimní údržba silnic 
Zimní údržba silnic bude prováděna zaměstnancem na celý pracovní úvazek.  Budou uklízeny 
i chodníky pomocí zametacího stroje a zimní údržba se zlepší. Pan Václav Bílek měl  
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připomínku ohledně předváděcích akcí strojů a zařízení.  Pan Hanč – koná-li se předváděcí 
akce, je nutné ji zařadit do pozdějších hodin z důvodu pracovního zatížení zastupitelů. 
Zastupitelé se budou moci těchto akcí zúčastnit.  
 

9/ Opakované porušování jednacího řádu zastupitelstva 
 
Na jednání zastupitelstva nebyl zařazen bod „Různé a diskuse“ tento bod by měl být zařazen 
pokaždé při jednání zastupitelstva. 
 

10/ Objasn ění získaných dotací, které četl Ing. Mydlá ř. 
P. Kymlička – tyto získané dotace byly čteny pouze v číslech. Vyplývá z toho, že současný 
starosta se zasloužil o získání dotace na ČOV. Což není pravda. L. Holman – v době získávání 
těchto dotací byl pan Kymlička členem našeho sdružení a vždy uvádíme, že dotace získává 
naše sdružení Pro rozvoj obce a ne starosta.  
 

11/ Návrh sm ěrnice o ve řejných zakázkách 
 
Současná směrnice je postavena na výběru uchazeče, který podá nejnižší cenovou nabídku. J. 
Hanč – novou směrnici o veřejných zakázkách přijala i města typu Jičína či Nové Paky. 
Ušetřila těmto městům nemalé finanční prostředky. P. Kymlička – tato směrnice je pouze 
návrh. Je možno o tomto návrhu jednat.  
 

12/ Návrh na zm ěnu jednacího řádu. 
 
Byly procházeny body jednacího řádu, které byly kontrolovány z internetových stránek města. 
Pan Kymlička – bod č. 4 je velmi důležitý, na každém jednání zastupitelstva musí být zařazen 
bod „ Různé,“ V případě, není-li tento bod zařazen, občané nemají právo připomínkovat. Toto 
je proti zákonu o obcích. L. Holman – toto není v rozporu se zákonem. 
 

13/ Výhledy na rekonstrukci základní školy 
L. Holman – v současné době se čeká na výsledek dotačního řízení na tělocvičnu ZŠ. 
Nedopadne-li toto řízení jako kladně vyřízeno, bude nutno zahájit opravy a rekonstrukce 
z vlastních zdrojů. J. Hanč – pokud nebudeme mít kompletní projektovou dokumentaci, není 
možné počítat s kladným vyřízením jakékoli žádosti. V. Knížek – V roce 2014 bude otevřen 
nový dotační titul „Zelená úsporám“. I na tento titul je nutné mít vlastní projekt.  P. Ing. Čížek 
– chybu jsme udělali všichni, že jsme se tímto nezabývali dříve a to místo zbytečných tahanic 
či hádek. Projekt bude nutno realizovat. L. Holman – ředitelka školy bude zvána pravidelně 
na radu města, kde se bude řešit spolupráce se školou. J. Skala – zastupitelstvo pověří starostu 
přípravou výběrového řízení na projekt. Ing. Čížek – počkejme na výsledek dotačního řízení, 
které se týká tělocvičny školy a podle tohoto výsledku se bude odvíjet další projektová 
příprava, která se týče školy.  
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14/ Oprava místních komunikací – ulice Profesora Se emana 
 
Tato ulice je ve velmi špatném stavu, opravy a rekonstrukce této ulice budou nutné. Dále se 
jednalo o stavu bývalého železničního přejezdu. Tato oprava bude provedena současně 
s opravou po výkopech vodovodního řadu v měsíci červnu. 
 

15/ Oprava a údržba bytového fondu 
 L. Holman – finanční prostředky na opravu bytového fondu jsou omezené, protože nájmy 
bytových prostor jsou poměrně nízké. Nejedná se o ekonomické nájmy. Průměr nájmů je 
2.000,- Kč. J. Hanč – Chápeme, že rozpočet není nafukovací a měla by být nastavena 
pravidla. Vím o problémech v č. p. 183, kde je nedobrý stav střechy, nevyhovující odpady a 
elektroinstalace. Jakým způsobem se přistupuje k problematice výměny oken. Je třeba udělat 
výhled na dalších pět až osm let. L. Holman – Co se týče výměny oken, tyto výměny proběhly 
na vlastní náklady nájemníka a jejich cena byla splácena formou odpuštění z nájemného. Pan 
Tobiáš vznesl dotaz na výměnu oken v bytě Arletových. Po odstěhování rodiny byla okna  
zaplacena. V. Knížek – Arletovi si hradili výměnu oken sami a protože celá výše ceny 
nemohla být splacena odpuštěním nájmu, byl rozdíl při odstěhování vyrovnán. Dále byl dotaz 
na výměnu boileru, který je v bytě již 13 let. L Holman – tento stav bude prověřen. Pan Čížek 
naznačil, že je špatná situace, navrhuji zanechat pomluv, Vysoké Veselí je mediální senzací, 
doufám, že se vše srovná a potáhneme za jeden provaz. V. Knížek – S tímto nelze nic jiného 
než souhlasit, za sebe mohu říci, že z dnešního jednání mám dobrý dojem, a že bylo 
vykročením ve správném směru.  
 
 
 

16/ Usnesení 
 
Pan Kymlička navrhl doplnit usnesení o svou žádost a to pověřit starostu písemným 
vyjádřením proč byly vypuštěny body jednání ze zastupitelstva a proč nebyl zařazován bod 
různé. 
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USNESENÍ 04/2013 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 
1/ Ověřovatele zápisu – paní Zuzanu Horákovou a pana Milana Zemance 
 
2/ Hospodaření města k 30. 4. 2013 včetně rozpočtových změn 
 
3/ Zadání výběrového řízení na zateplení č. p. 9 

 

Bere na v ědomí: 
 
Zprávu o činnosti rady města 
 
Zprávu o stavu místních komunikací 
 
Připomínky občanů 
 
 

Pověřuje starostu a místostarostu m ěsta: 
Přípravou výběrového řízení na projektovou dokumentaci rekonstrukce základní školy a to 
v souvislosti s výsledkem dotačního řízení na rekonstrukci tělocvičny. 
 
Písemným vyjádřením, proč byly vypuštěny body jednání ze zastupitelstva a proč nebyl 
zařazován bod různé, pro pana Kymličku.  
 
 
 
 
 
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 

 
 
 
 
Zuzana Horáková:_____________________       Milan Zemanec:___________________ 
 
 


