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Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 
19. 8. 2013 

Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, Luboš Holman, Zuzana Horáková, Petr Hvězda, Mgr. 
Vladimír Knížek, Olga Končická, Pavel Kymlička, Miroslav Novotný, Jiří Skala, Ing. Radek 
Mydlář, Václav Bílek, Monika Vitvarová 
 
Omluveni: Jiří Hanč, Milan Zemanec, Ing. Eliška Horáčková 
 
Program: 
 
1. Zahájení 
2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
3. Zpráva o činnosti rady 
4. Zpráva o hospodaření města včetně rozpočtových změn    
5. Vzdání se předkupního práva na pozemek č. 487/45 v k.ú. Vysoké  Veselí 
6. Projednání prodejní ceny pozemků 200 Kč/m2 
7. Projednání dodatku č. 4 ke smlouvě o podpoře č. 04250121 
8. Projednání podání žádostí o dotace (ZŠ tělocvična, WC, zateplení) 
9. Informace o proběhlých výběrových řízeních (zametací stroj, zateplení OÚ, chodníky) 
10. Různé 
11. Usnesení - závěr 
 
 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání a konstatoval, že 
byla podána námitka k zápisu. Po vyjádření ověřovatele zápisu bylo hlasováno o námitce a 
jeho námitka byla zamítnuta. O tomto návrhu bylo hlasováno. 
   
8 proti, 4 pro, 0 se zdržel 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Miroslav Čížek a pan Ing. Radek Mydlář.   
9 pro, 0 proti, 3 se zdržely 

3/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek.  Ke zprávě byly tyto 
dotazy – pan Bílek se zeptal, proč nejsou určování ověřovatele zápisů podle abecedy a proč 
nejsou zápisy zasílány e-mailem. L. Holman – rada o tomto jednala a takto se usnesla.  

4/ Zpráva o hospoda ření města včetně rozpo čtových zm ěn 
K rozpočtovým změnám byly tyto dotazy:  
Pan Kymlička – Knihovna má malé příjmy, jak se tato skutečnost dá vysvětlit. Paní Čížková 
vysvětlila, že příjmy knihovny byly menší z toho důvodu, že knihovna byla přestěhována, 
takže tato skutečnost ovlivnila výběr poplatků. Dále byly projednány rozpočtové změny dle 
předložených materiálů. Pan Kymlička měl dotaz, proč byl ponížen rozpočet školy – 
L. Holman – bylo dohodnuto s ředitelkou školy, že tyto prostředky nebudou využity v tomto 
roce. Dále bylo jednáno o rozpočtových změnách a byly schváleny tak, jak byly předloženy. 
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O hospodaření města bylo hlasováno 11 hlasů pro a 1 se zdržel   
 

5/ Vzdání se p ředkupního práva na pozemek č. 487/45 v k. ú. Vysoké Veselí 
 Na výše uvedeném pozemku stojí dům, který nedostavěli manželé Dvořákovi. Tento dům 
chce dostavět pan Ondřej Hvězda. Dvořákovi jsou vázáni předkupním právem obce Vysoké 
Veselí. Obec Vysoké Veselí se tedy vzdává předkupního práva ve prospěch pana Ondřeje 
Hvězdy. 
 
11 pro, 1 se zdržel.  
 

6/ Projednání ceny pozemku 200,- K č na 1m 2 
Rada podává návrh, aby cena pozemků byla 200,- Kč za čtvereční metr. Pan Skala se zeptal, 
zda v tomto momentě bude docházet k prodeji pozemků? L. Holman – ještě není hotová 
studie. Po dokončení mohou být pozemky prodávány. Jsou zde žádosti o pozemky, ale o 
každém prodeji musí rozhodnout zastupitelstvo. I studie musí být odsouhlasena. Dále pan Ing. 
Čížek – cena nemusí být dogma, může se změnit, máme zájem, aby se zde stavělo. 
 
10 pro, dva se zdržely 
 

7/ Projednání dodatku č. 4 ke smlouv ě o podpo ře č. 04250121 
Jedná se dodatek ke smlouvě o plynofikaci – dodatek se týká zkrácení lhůty 10 let na 5, kdy 
nemůže být nakládáno s pozemky. Dále bude do rozpočtu města převedeno zhruba 220.000,- 
od distributorů plynu. Dotazů k tomuto nebylo. 
 
10 pro, dva se zdržely 
 

8/ Projednání podání žádosti o dotace ZŠ, t ělocvi čna, WC, zateplení 
 
Rada navrhuje podat žádost na Královéhradecký kraj. Dotace by byla 50% na WC do základní 
školy. Dodnes jsme nedostali žádné vyjádření, zda byla obec úspěšná či ne ohledně žádosti o 
dotaci na rekonstrukci tělocvičny. Bude podána opakovaně žádost na MŠMT na rekonstrukci 
tělocvična a zároveň žádost na SFŽP ČR na zateplení tělocvičny a výměnu oken. 
 
 10 pro, dva se zdržely 
 

9/ Informace o prob ěhlých výb ěrových řízeních 
Starosta podal informaci o proběhlých výběrových řízeních – zametací stroj, zateplení 
městského úřadu, chodníky. Podal informace o průběhu a výsledcích výběrových řízení, která 
proběhla za účelem výběru firem na provedení těchto akcí. Zametací stroj vyhrála firma Daniš 
Davaztechnik, s.r.o., Přerov – 1.250.000,- Kč bez DPH, zateplení úřadu – Pozemní stavby 
Nymburk, s.r.o. – 695.168,- Kč bez DPH, chodníky – Stavo – Sachs Kukleny, s.r.o., Hradec 
Králové 2.592.200,- Kč bez DPH.  
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10/ Různé 
Slovo si vzal starosta a vysvětlil, že od 1. září by měl být přijat pan Kraus jako pracovník 
nejen za účelem práce se zametacím strojem, ale i za účelem jiných prací. Mělo by také být 
provedeno rozpočtové opatření ve výši 90.000, za tímto účelem. 
Další dotazy: Pan Rýgl – oprava kanalizačních vpustí. V době, kdy bude přítomna firma na 
chodníky, bude vypracována smlouva na opravu kanalizačních vpustí kanálů. Pan Skala – 
návrh, aby v každém zastupitelstvu byl zaveden bod kontrola plnění úkolů zastupitelstva. L. 
Holman – tento bod bude zaveden. Pan Skala – je třeba vyhlásit jednání zastupitelstva častěji 
z důvodu vyšší informovanosti. Pan Skala – dotaz ohledně termínu konání Veselských her. 
Veselské hry se budou konat 7. Září v Dalečíně, doprava bude soukromými auty. Město 
přispěje na palivo. Dále pan Kymlička – dotaz ohledně porušování jednacího řádu směrem na 
kontrolní výbor. Očekával jsem, zda bylo napsáno, zda bylo porušeno nebo ne. Není zde 
jednoznačně definováno, zda zákon byl porušen, či ne. Paní Končická – snažila jsem se 
odpovědět objektivně. Termín zastupitelstva sice porušen byl, ale co se týče opakovaného 
nevyhlašování akcí, nemůžu vědět, zda byl starosta požádán o vyhlášení osobně nebo ne. 
L. Holman – vzhledem k tomu, že o těchto záležitostech je jednáno na každé schůzi navrhuji 
vyčkat na zprávu o výsledku ministerské kontroly, která bude projednána na veřejném jednání 
zastupitelstva.  M. Čížek – Nebudeme poslouchat stále stejné řeči, ministerská kontrola je 
rozhodující a doporučuji zpřesnit zápisy. 
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USNESENÍ 05/2013 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1/ Ověřovatele zápisu – pana Ing. Radka Mydláře a pana Ing. Miroslava Čížka. 
 
2/ Hospodaření města k 31. 7. 2013 včetně rozpočtových změn, tak jak byly předloženy a 
včetně změn týkajících se nákladů na nového pracovníka pana Krause. / příloha č. 1 /. 
 
3/ Vzdání se předkupního práva na pozemek č. 487/45, k. ú. Vysoké Veselí ve prospěch pana 
Ondřeje Hvězdy.  
 
4/ Dodatek ke smlouvě č. 4 ke smlouvě o podpoře č. 04250121. 
 
5/ Podání žádosti o dotace - rekonstrukce tělocvičny, WC ZŠ a zateplení tělocvičny.  
 
6/ Zavedení bodu kontrola usnesení z minulého zasedání do každého jednání zastupitelstva. 

Bere na v ědomí: 
 
1/ Zprávu o činnosti rady. 
 
2/ Informaci o proběhlých výběrových řízeních. 
 
3/ Připomínky občanů a zastupitelů. 

 

 

Neschvaluje: 
 
1/ Námitku pana Kymličky k zápisu  
 
 
 
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 

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


