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Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 
19. 11. 2013 

Přítomni: Václav Bílek, Ing. Miroslav Čížek, Luboš Holman, Zuzana Horáková,  
Jiří Hanč, Petr Hvězda, Ing. Eliška Horáčková, Mgr. Vladimír Knížek,  

Pavel Kymlička, Miroslav Novotný, Jiří Skala, Monika Vitvarová, Milan Zemanec 
 
Omluveni: Ing. Radek Mydlář, Olga Končická,  
 
Program : 
 
1. Zahájení 
2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého jednání 
4. Zpráva o činnosti rady 
5. Zpráva o hospodaření města včetně rozpočtových změn 
6. Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2014 
7. Projednání podání žádostí o dotace a jejich změny 
8. Projednání výsledku kontroly z MV ČR a přijmutí opatření k nápravě chyb a 

nedostatků 
9. Různé 
10. Usnesení - závěr 
 
 
 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Pan Hanč 
upozornil, že opět dochází k porušování jednacího řádu. V paragrafu 4 se hovoří o 
skutečnosti, že bychom měli dostávat podklady k projednávaným bodům.  Máme podávat 
žádosti o dotace, ale v ruce žádné materiály, o výsledcích kontroly ministerstva vnitra rovněž 
nemáme žádné podklady. Starosta – se žádostmi o dotace budete seznámeni a kontrolovaná 
osoba kontrolou Ministerstva vnitra České republiky je pouze starosta, takže ostatním tyto 
materiály nepřísluší, stačí, budou-li s nimi seznámeni. Toto mi bylo sděleno kontrolními 
orgány. Dále pan Hanč chtěl být zapsán jmenovitě u každého hlasování, zda se zdržel, byl 
proti, či pro. Toto byla žádost na místostarostu, který s tímto souhlasil. Bylo hlasováno o 
programu jednání: 
8 pro, 3 se zdrželi, 2 proti, program byl tedy schválen. Pan Hanč se zdržel hlasování. 

2/ Určení ověřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Miroslav Novotný a paní Monika Vitvarová. Pan 
Hvězda navrhl jako ověřovatele zápisu pana Skalu. Hlasováno o protinávrhu - 5 pro, 1 se 
zdržel, 7 proti. Pan Hanč byl pro. 
Hlasováno pro původní návrh – 7 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Pan Hanč byl proti. Jako 
ověřovatelé zápisu byli tedy schváleni paní Monika Vitvarová a pan Miroslav Novotný 
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3. Kontrola usnesení z minulého  jednání  
Usnesení z minulého jednání bylo splněno, pouze byly změny ohledně tělocvičny. Došlo ještě 
ke geologickému průzkumu okolí tělocvičny a na základě výsledků tohoto průzkumu bude 
dále postupováno. Bude zateplena celá budova druhého stupně základní školy včetně výměny 
vchodových dveří a oken. Na žádost o dotaci zatím nebylo odpovězeno. Dále pan Skala – 
jeden z úkolů bylo vyhlásit jednání zastupitelstva častěji. L. Holman – toto nebylo v usnesení. 
P. Skala – bylo to jedním z úkolů.  
 

4. Zpráva o činnosti rady 
Na webových stránkách nebyly zaznamenány zápisy rady. Toto byla otázka na pana 
Vladimíra Knížka. Pan Mgr. Vladimír Knížek – toto nebylo v usnesení. Na debatu o tomto si 
momentálně nevzpomínám.  Pan Knížek - Byl jsem pro zveřejňování zápisů na internetu, toto 
se však nedostalo do usnesení a ani se o tom nehlasovalo. Hlasujme tedy proto, dát tuto věc 
do usnesení. Holman – toto je v pravomoci rady, která o tomto rozhodne na příštím zasedání. 
Dále pan Hanč konstatoval, že tělocvična je skutečně ve velmi špatném stavu a že je třeba 
hledat řešení. L. Holman – bylo provedeno opatření již v roce 2008. Pan Bílek – 
k odpovědnosti by měl být volán statik, který se tímto problémem zabýval již v roce 2008. 
S Krajem je předjednáno financování rekonstrukce tělocvičny. Dále bylo diskutováno o 
změně směrnice o malých zakázkách. Rada se touto směrnicí zabývala mimo zápis a 
nedoporučuje ji přijmout i z toho důvodu, že bude změna v zákonu. Pokud by to ale přineslo 
úspory pro obec, rada je pro další jednání. P. Hanč – Nová Paka má tuto směrnici již od roku 
2008 
 
8 pro, dva proti, tři hlasy se zdržely, pan Hanč byl proti 
 

5. Zpráva o hospoda ření města včetně rozpo čtových zm ěn 
S hospodařením města seznámila přítomné paní Čížková. Dále pan Skala žádal o rozpočtovou 
změnu z důvodu výstavby hřiště na petang. Navýšení z 30.000,- Kč na 50.000,- Kč. Luboš 
Holman – o tuto změnu je možno požádat až v roce 2014. Teprve poté, co bude vyúčtována 
dotace na rok 2013. O tomto bylo hlasováno: 6 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. Pan Hanč pro 
 
Rozpočtové změny a hospodaření města k 31. 10. 2013 bylo schváleno tímto hlasováním –  
13 pro. Pro byl i pan Hanč.  
 
 

6. Projednání návrhu rozpo čtu m ěsta na rok 2014 
 V rámci rozpočtu bylo jednáno o dotacích. Žádosti – zateplení celé školy plus tělocvična dále 
52. výzva – svážíme bioodpad – zakoupení malého nákladního automobilu do výše ceny 
1.500.000,- Kč. Dále dopravní fond infrastruktury – třetí etapa výstavby chodníků. 
 
Bylo diskutováno hlavně o využití nákladního automobilu. Pan Kymlička – provoz 
nákladního automobilu je velmi nákladný – nejen pohonné hmoty, ale i technická způsobilost. 
L. Holman – bude se jednat o obecní stroj, může ho tedy obsluhovat i zaměstnanec obce. Pan 
Hanč – máme možnost získat techniku s 90% dotací, tedy náklaďák za 150.000,- Kč. To je 
výhodné. Dále důležitý bod - Tělocvična plus zateplení celé školy by měla být cena přes 
10.000.000,- Kč.  
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O jednotlivých dotacích bylo hlasováno. 
 
 
Žádost – dotace na zateplení tělocvičny a základní školy 13 pro 
 
Výzva – svážíme bioodpad – 9 pro – nákladní auto 12 pro, jeden se zdržel, pan Hanč pro  
 
2. Etapa chodníky 12 pro, jeden se zdržel, pan Hanč pro 
 
 
Bylo tedy hlasováno o rozpočtu města 9 pro, 2 se zdrželi, pan Hanč se zdržel 
 
 

7. Projednání výsledku kontroly z MV ČR a přijmutí opat ření k náprav ě chyb a 
nedostatk ů včetně bodu r ůzné 
Starosta četl zprávu kontroly MV. ČR. Ke správě byly tyto podněty a námitky: 

 
P. Kymlička – kontrola se nevyjadřovala k porušování jednacího řádu, nebylo řešeno tak 
zvané nahrávání a nenahrávání. Dodnes jsem nedostal odpověď na můj dotaz. S tímto budu 
dále pokračovat. Pan Skala – bylo vytýkáno městu, že některé zápisy nebyly podepsány. Bylo 
to z důvodu, že ověřovatelé zápisu nesouhlasili s obsahem a byli přesvědčeni, že zápis 
neodpovídal skutečnosti. Pan Hanč – je třeba zapisovat vše přesně tak, jak bylo řečeno, dále 
požaduji, aby bylo zapisováno i to, jak se hlasovalo.  Dále pan Bílek - proč nemohou být 
ověřovatelé zápisu vybíráni podle abecedy?  
Starosta seznámil přítomné s usnesením ke správě z kontroly MV ČR. O tomto usnesení bylo 
hlasováno. 
 
7 pro, 1 se zdržel, 5 proti 
 

8. Usnesení 
 
Byl čten návrh unesení, o kterém bylo hlasováno 
 
8 pro, proti 1, 4 hlasy se zdržely, Pan Hanč se zdržel 
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USNESENÍ 06/2013 

Zastupitelstvo schvaluje: 
1/ Ověřovatele zápisu – paní Moniku Vitvarovou a pana Miroslava Novotného 
 
2/ Zprávu o činnosti rady 
 
3/ Hospodaření města k 31. 10. 2013 včetně rozpočtových změn, jak byly předloženy /příloha 
č.1/ 

 
 
4/ Zastupitelstvo Města Vysoké Veselí schvaluje rozpočet města na rok 2014 jako schodkový 

ve výši příjmu 11 943 500,00 Kč, výdajů 11 943 500,00 Kč. 
 
 
5/ Žádosti o dotace    

� Zateplení a rekonstrukce tělocvičny a hlavní budovy základní školy 
� 52. Výzva „Svážíme bioodpad“ – nákup nákladního automobilu (kontejnerového 

nosiče) do výše 1.500.000,- Kč 
� Druhá etapa výstavby chodníků v ulicích 1. máje a Družstevní 

 
6/ Zastupitelstvo přijímá následující nápravná opatření plynoucích z kontroly provedené dne 

24. 7. 2013 pracovníky Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy: 
 
a) nedostatky nedosahující intenzity porušení zákona byly již napraveny 
b) zajistit důsledné svolání ZO minimálně jednou za tři měsíce 
c) zajistit vždy projednání námitek členů ZM na nejbližším zasedání ZM 
d) dodržovat důsledně všechny zákonné požadavky na formální a věcnou stránku zápisu ze 

schůze RM a ZM 
e) zveřejnit záměr města disponovat svým nemovitým majetkem vždy nejméně 15 dnů před 

rozhodnutím v příslušném orgánu města 
f) podání určená MZ, vždy předložit k projednání na zasedání MZ 
g) pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací, seznam 

hlavních dokumentů a informace o svobodném přístupu k informacím. 
h) opatřovat zápis z RM a MZ vždy datem vyhotovení 
písmena a, b, c, e, f: odpovědná osoba starosta 
písmena d),  g), h): odpovědná osoba místostarosta  
 
 
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 

 
 
 
 
Monika Vitvarová:_____________________       Miroslav Novotný:__________________ 
 
 


