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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 

16. 12. 2013 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Luboš Holman, Ing. Eliška 
Horáčková, Petr Hvězda, Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Pavel 
Kymlička, Ing. Radek Mydlář, Miroslav Novotný, Jiří Skala, Monika 
Vitvarová, Milan Zemanec  
 
Omluveni: Zuzana Horáková, Václav Bílek – přítomen od bodu jednání č. 9 

 
Program: 
  1. Zahájení 
  2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání 
  4. Projednání rozpočtu města na rok 2014 
  5. Projednání rozpočtových změn    
  6. Převod ČOV včetně příslušenství na V.O.S. Jičín 
  7. Změna žádosti na dotační titul „Svážíme bioodpad“ 
  8. Podání žádosti na statické zajištění tělocvičny ZŠ 
  9. Projednání přijetí dotace pro SDH 
10. Různé 
11. Usnesení - závěr 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Pan Kymlička 
podal námitku k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva. V zápisu nebyly zmíněny některé 
body jednání – chybí připomínky zastupitelů, není zmíněna žádost TJ Sokol o příspěvek ve 
výši 50,000,- Kč, připomínka k úklidu dětského hřiště pod školou, vyhlašování veřejného 
jednání zastupitelstva veřejným rozhlasem, návrhy na chodníky u retenční nádrže a do 
Veselské Lhoty, oprava chodníku Na Vinici, atd.  Tyto nedostatky budou prošetřeny a 
případně budou provedena nápravná opatření. Další bod námitky se týkal schvalování 
nadpoloviční většinou, tedy nesprávné znění usnesení z předešlého zasedání zastupitelstva 
konaného dne 19. 11. 2013. Vše musí být schváleno nadpoloviční většinou všech členů 
zastupitelstva, což byla tedy námitka oprávněná.  Zápisem z dnešního jednání byl pověřen 
Mgr. Vladimír Knížek a Ing. Radek Mydlář. Pro kontrolu bude prováděno nahrávání na dva 
nahrávací přístroje.   Důležité body programu ze zastupitelstva budou tedy projednány znovu. 
Starosta seznámil přítomné s programem, který byl schválen 13 hlasy. Nikdo nepodal návrh 
na doplnění programu. 

2/ Určení ověřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Milan Zemanec a paní Olga Končická. Pan Skala 
navrhl jako ověřovatele zápisu pana Hanče. Hlasování:  4 pro, 1 se zdržel, 8 proti. 
 
Hlasování o návrhu: 8 pro 5 proti. Jako ověřovatelé zápisu byli tedy schválení pan Milan 
Zemanec a paní Olga Končická. 
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3. Kontrola usnesení z minulého  jednání  
Starosta konstatoval, že všechny body byly splněny, až na bod „Svážíme bioodpad.“ O tomto 
bodu bude jednáno dnes. Pan Kymlička chtěl požádat, aby byl zapsán, jak hlasoval jmenovitě 
k jednotlivým bodům. Stejný požadavek měli Skala, Hvězda, Hanč a paní Horáčková. 

4. Projednání rozpo čtu m ěsta na rok 2014 
Na minulém zasedání zastupitelstva z 19. 11. 2013 byl rozpočet schválen, ale vzhledem 
k nedostatku  počtu hlasů musí být projednán znovu. Dále je od letošního roku povinnost 
naplánovat bod 5212 – ochrana obyvatelstva a také je již známa výše vratky  voleb 
poslanecké sněmovny. V takovémto případě se jedná o rozpočet schodkový. Příjmy 
11.943.500,- Kč, výdaje 11.955.883,- Kč. Rozpočet byl řádně uveřejněn.  
 
Hlasování: 9 pro, 4 se zdrželi – Kymlička, Skala, Hvězda, Horáčková  

5. Projednání rozpo čtových zm ěn 
Pan Skala – Jednali jsme o dotaci „Svážíme bioodpad“ a schválili jsme cenu pouze do výše 
1.500.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty. Tato cena je vyšší než posledně zmíněná. Pan 
Hanč – každou dotaci bychom měli projednat zvlášť. Starosta tedy navrhl upravit program a 
v tomto okamžiku zařadit bod „Svážíme bioodpad“. Bod 7 přesunut do rozpočtových změn. 
Celková cena nákladního automobilu 2.387.011,- Kč s DPH. V ceně je příslušenství 
s kontejnery. Skala – minule jsem hlasoval pro nákup, v současné době mi to připadá pro naši 
obec megalomanské. Vzhledem ke skutečnosti, že máme valník a traktor, je správa auta 
nákladná. Po okolí je hodně techniky. Holman – Svoz se týká i trávy ze zahrádek, tedy 
bioodpad. P. Kymlička – jestli je nějaká představa co dále s bioodpadem. Holman – použití 
odpadu bude na bioplynovou stanici ve Volanicích. Pan Kymlička bylo by možno zaplatit i 
odvoz zemědělskému družstvu. Mít auto, aby jen jednou za 14 dní jelo do terénu, není dobré.  
 
Hlasování: 8 pro, proti 4 - Skala, Hvězda, Hanč, Kymlička, zdržela se Horáčková.  
 
Dále paní Čížková seznámila přítomné podrobně s rozpočtovými změnami. Jsou zde všechny 
příjmy i výdaje ke 27.12. Je zde nová kapitola – Tělocvična a škola, která zahrnuje více 
položek jako například geologický průzkum, statik, energetický audit. Dále starosta – 
U hasičů 5512 je třeba přidat 21.306,- Kč - zásah na povodně. Paní Čížková – vše může 
kontrolovat finanční komise, bohužel, ta se sešla naposledy v dubnu.   
 
Hlasování: pro 10, zdrželi se 3 - Kymlička, Hanč a Hvězda. 

6. Převod ČOV 
Každý obdržel kupní smlouvu o převodu ČOV včetně příslušenství na V.O.S. Jičín. V.O.S. za 
obec uhradila bezúročnou půjčku ve výši 10 mil Kč, proto za to požadují čistírnu včetně stok 
a technického vybavení za cenu 10.000,- a dvě Kč. K tomu i některé pozemky. Pan Kymlička 
– u toho jsem byl v době, kdy se to tvořilo. Byla stavba ČOV a kanalizace. Po schválení 
zastupitelstvem vznikla dohoda – smlouva o budoucí smlouvě – peníze od nich přišly na fond 
a tím jsme se zbavili dluhu. Zde nekoresponduje částka, měly být vydány akcie. Dále je třeba 
zkontrolovat smlouvu o smlouvě budoucí. Proto tento bod byl stažen z programu jednání a 
bude řešen v budoucnu. Paní Čížková – akcie v hodnotě dvou milionů vlastníme.  
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7. Změna žádosti na dota ční titul „Svážíme bioodpad“ 
Tento bod přesunut do bodu č. 5. 
 
8. Podání žádosti na statické zajišt ění tělocvi čny základní školy  
Celkové náklady jsou 1.442.135,-Kč. Žádost je podána na Královéhradecký kraj, náš podíl 
bude zhruba 800.000,-Kč. Pan Skala požádal o bližší vysvětlení, vzhledem i k projektu 
zateplení ZŠ i tělocvičny.  Starosta – z toho prvního projektu se použila data na zateplení. 
Nejprve je nutno staticky zajistit, potom se bude dělat další. Škola a tělocvična bude činit 
13,5 milionu Kč. 
 
Hlasování: 13 pro 
 

9. Projednání p řijetí dotace pro SDH  
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci 90.000,- Kč – věcné vybavení, dále školení,   
21.306,- Kč – výjezdy mimo obec při červnových povodních. 
 
Hlasování: 13 pro 

10. Různé 
Auditorem bylo navrženo, aby jako závazné ukazatele pro změny rozpočtu během roku při 
dodržení objemu paragrafů přesuny mezi jednotlivými položkami paragrafu při jeho 
překročení byly plně v kompetenci starosty a účetní obce. To znamená, že paragraf schválený 
rozpočet se nemění, ale v položkách se mezi sebou mohou v omezené míře přelévat peníze. 
Ostatní samozřejmě podléhá zastupitelstvu ke schválení. Pan Kymlička – námitka, jednotlivé 
peníze by se teoreticky mohly přesouvat do platů. Takový by to mohl být následek. Starosta – 
toto není opatření na obohacení jednotlivců, ale na zjednodušení práce účetní. Kdyby nám to 
sám auditor nenavrhl, nebyli bychom o tomto uvažovali. Předseda finanční komise se může 
kdykoli zeptat, komu byly vyplaceny platy a za co. Bylo hlasováno o závaznosti ukazatelů pro 
změnu rozpočtu během roku a dodržení objemu paragrafů a zároveň o přesunech mezi 
jednotlivými položkami uvnitř paragrafů při dodržení jejich objemu. Přesuny mezi 
jednotlivými položkami uvnitř paragrafu při jeho nepřekročení budou plně v kompetenci 
starosty obce a účetní a dále o delegaci Zastupitelstva města Vysokého Veselí na radu města 
pravomoc provádět mimo jiné schválené úpravy příjmů v závazných ukazatelích do 
výše100.000,- Kč mimo zasedání zastupitelstva. 
Hlasováno: 12 pro - Hanč, Horáčková, Hvězda, 1 proti  - Kymlička.  
 
Dále bylo jednáno o prováděcí směrnici o schvalování účetní uzávěrky.  
 
Hlasováno:13 pro 
 
Pan Ing. Čížek vyjádřil pozitivní dojem vzhledem k průběhu dnešního zasedání a navrhl, aby 
bylo vyhověno i druhé skupině a byl rovnou doplněn rozpočet o navýšení rozpočtu na 
50.000,- Kč pro sportovce.  
 
Hlasováno: 11 pro, zdrželi se 3 - Skala, Kymlička a Holman, byl již přítomen pan Bílek a byl 
pro. 
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Pan Rýgl – Proč se už několik roků bráníte tomu, aby ověřovatelé zápisu byli i z druhé strany.  
Při hlasování se dostavil na jednání pan Václav Bílek. Paní Horáčková – dotaz ohledně 
chodníku, který vede na vinici. Starosta – stav byl řešen, avšak nepodařilo se zcela přilepit 
dlaždice. Stav bude nadále veden v patrnosti. Pan Hána – dotaz ohledně rekonstrukce 
přechodu v ulici KH Borovského před školou. Starosta – projektantovi byla předána stížnost. 
Dále byl podán návrh, aby rada zřídila občasník, který by informoval občany o dění v obci. 
Pan Rýgl – zametací stroj pracuje pouze na náměstí, je třeba také provádět úklid i v ostatních 
částech obce. Pan Kraus: Máme dané různé úkoly starosty a během dne postačí, budeme-li 
požádáni, vykonáme úklidové práce i v jiných místech.  
 
11. Usnesení  
 
Byl čten návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno. 
 
Hlasování: 14 pro 
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USNESENÍ 07/2013 

Zastupitelstvo schvaluje:  
1.  Ověřovatele zápisu – paní Olgu Končickou a pana Milana Zemance 

2. Zastupitelstvo Města Vysokého Veselí schvaluje rozpočet města na rok 2014 jako 
schodkový ve výši příjmu 11 943 500,00 Kč, výdajů 11 975 883,00 Kč. Schodek 
rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let. 
(příloha zápisu č. 1) 
Zastupitelstvo schvaluje jako závazné ukazatele pro změny rozpočtu během roku 
dodržení objemu paragrafů. Přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafů 
při jeho nepřekročení, jsou plně v kompetenci starosty a účetní obce. 
Zastupitelstvo města Vysokého Veselí deleguje na radu města pravomoc provádět 
mimo jiné již schválené úpravy příjmů i rozpočtová opatření v závazných 
ukazatelích výdajů do výše 100.000,-Kč. 

3. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny, tak jak byly předloženy  
(příloha zápisu č. 2) 

4. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti do programu „Svážíme bioodpad“ 
v celkovém finančním objemu 2.400.000,- Kč. 

5. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na statické zajištění tělocvičny základní 
školy do programu POV Královéhradeckého kraje v celkovém finančním objemu 
1.442.135,- Kč. 

6. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. RG/2013/119-SDH/MV/3 o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 93.020,-Kč pro 
SDH Vysoké Veselí (věcné vybavení). 

7. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. RG/2013/048-SDH/MV/PO o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 
21.306 Kč pro SDH Vysoké Veselí (za zásahy při povodních). 

 
Vyhotoveno dne 23. 12. 2013 
 
 
 
 
Zapsali Mgr. Vladimír Knížek:____________  Ing. Radek Mydlář:____________ 

 
 
 
 
 
Olga Končická:_______________          Milan Zemanec:____________ 
 
 


