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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
24. 2. 2014 

 
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  
Omluveni: Olga Končická 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení z minulého jednání 
4. Zpráva z jednání rady 
5. Projednání rozpočtových změn 
6. Převod ČOV včetně příslušenství na V.O.S. Jičín 
7. MAS Podchlumí - žádost 
8. Opětovné projednání výsledku kontroly z MV 
9. Zrušení obecně závazných vyhlášek č.3/2006, č.4/2006 a č.5/2010 
10. Vydání nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 
11. Nabídka pana MUDr. Marata na převod pozemků 
12. Žádost pana Horčičky o koupi domu čp. 191 
13. Různé 
14. Usnesení - závěr 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Pan Skala podal 
návrh na stažení bodů 5, 7, 8 z důvodu nedostatečné informovanosti zastupitelů o těchto 
bodech. Již 19. 11. 2013 byl starosta upozorněn na nedostatečnou informovanost a nedostatek 
materiálů k projednání.   
Hlasování: pro vypuštění výše zmíněných bodů byli tito zastupitelé (6 hlasů): Petr Hvězda, 
Ing. Eliška Horáčková, Pavel Kymlička, Jiří Skala, Jiří Hanč a Václav Bílek 
proti: 8 hlasů  
 
2/ Určení ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Monika Vitvarová a pan Václav Bílek.  
Hlasování: pro 14, proti 0 
Jako zapisovatelé byli určeni pan Mgr. Vladimír Knížek a pan Ing. Radek Mydlář 

3. Kontrola usnesení z minulého jednání 
Starosta četl kontrolu usnesení z minulého jednání. Pan Kymlička: „Ověřil jsem si, zda měly 
být dodány materiály, týkající se proběhlé kontroly Ministerstva vnitra.“ „ Po komunikaci 
s ministerstvem mi bylo sděleno, že tyto materiály dodány být měly.“  Pan Kymlička tuto 
skutečnost doložil kopií e-mailu odeslaného z ministerstva vnitra, kde stálo, že materiály by 
měly být dodány. Starosta konstatoval, že zde je psáno, že materiály by měly být dodány, není 
zde, že materiály musí být dodány. J. Hanč: „Pan starosta říkal, že on byl kontrolovaná osoba. 
Toto není pravda. Kontrolovaná byla obec.“ Pan Kymlička: „Každý zastupitel by měl dostat 
zprávu kontroly ministerstva vnitra, opakovaně a úmyslně se nedodávají podklady 
k projednávaným bodům a tedy vzhledem ke skutečnosti, že starosta nám nedává potřebné 
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materiály, nebudeme přítomni dalšího jednání.“ V tuto chvíli opustili jednání tito zastupitelé: 
Petr Hvězda, Ing. Eliška Horáčková, Pavel Kymlička, Jiří Skala a Jiří Hanč. Starosta se před 
odchodem výše zmíněných zastupitelů zeptal pana Kymličky, proč zasedal ve finanční komisi 
jako předseda naposledy minulý rok v březnu. Pan Kymlička odpověděl, že se zabývá sám 
svou vlastní kontrolní činností, na což vynaloží daleko více práce.  Starosta konstatoval, že 
zbývá 9 zastupitelů a to je nadpoloviční většina. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
Jednání zastupitelstva tedy pokračovalo za nepřítomnosti výše zmíněných zastupitelů.  

4. Zpráva z jednání rady 
Zprávu z jednání rady města přečetl pan Mgr. Vladimír Knížek. Ke zprávě o činnosti rady 
nebylo žádných dotazů. 

5. Projednání rozpo čtových zm ěn 
Rada města navrhla rozpočtovou změnu, která se týkala rekonstrukce WC v kulturním domě. 
Výše rozpočtové změny je 160.000,- Kč. Budou následně osloveny firmy, které zpracují 
cenové nabídky na rekonstrukci. Při hlasování již nebyli přítomni zastupitelé, kteří opustili 
jednání. 
Hlasování: pro 9, proti 0 
Rozpočtová změna byla tedy schválena.   

6. Převod ČOV 
Dle smlouvy je třeba převést do vlastnictví vodárenské akciové společnosti tyto nemovitosti:  
stavby ČOV včetně technologického vybavení, to jest tyto nemovitosti: 
a) budovu č. p. 20, část obce Vysoké Veselí, využití – technické vybavení, na pozemku st. 

p. č. 382, 
budovu bez čp/če, část obce Vysoké Veselí, využití – technické vybavení, na pozemku 
st. č. 383, 
budovu bez č.p/če, část obce Vysoké Veselí, využití – technické vybavení, na pozemku 
st. p. č. 384, 
pozemek st. parc. č. 382 - druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemek st. parc. č. 383 - druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemek st. parc. č. 384 - druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemek parc. č. 420/1 - druh pozemku: ostatní plocha, 
to vše v obci Vysoké Veselí, katastrálním území Vysoké Veselí, vše zapsané v katastru 
nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 10001. 

b) čerpací stanice a kanalizační stoky včetně příslušné technologie, za cenu 10.002,-Kč 
Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín. 

 
Hlasování: pro 9, proti 0 
 

7. MAS Podchlumí - žádost 
Starosta seznámil přítomné s podmínkami, výhodami a nevýhodami členství obce Vysoké 
Veselí v místní akční skupině Podchlumí na období 2014 - 2020 . Setrvání ve skupině navrhla 
rada města. 
Hlasování: pro 9, proti 0 
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8. Opětovné projednání výsledku kontroly z MV 
Starosta seznámil přítomné s opatřeními, která vyplývala z výsledku kontroly MV. 
a) nedostatky nedosahující intenzity porušení zákona byly již napraveny 
b) zajistit důsledné svolání veřejného zasedání 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) vést evidenci právních předpisů obce v souladu se zákonnými požadavky 
h) pravidelně zasílat Ministerstvu vnitra OZV 
i) zveřejňovat poskytnuté informace v souladu § 5 odst. 4 Inf. umožňující dálkový přístup 
j) zveřejňovat výroční zprávu v požadované struktuře v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 

Inf. 
k) pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací, seznam 

hlavních dokumentů a informace o svobodném přístupu k informacím. 
l) opatřovat zápis z RM a MZ vždy datem vyhotovení 

písmena a), b), c), e), f), g), h): odpovědná osoba starosta 
písmena i), k), l): odpovědná osoba místostarosta  
 
Hlasování: pro 9, proti 0 

9. Zrušení obecn ě závazných vyhlášek č.3/2006, č.4/2006 a č.5/2010 
Tato vyhláška obsahuje body, které již nejsou aktuální, proto je třeba vyhlášku zrušit. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0 
 

10. Vydání pro nové obecn ě závazné vyhlášky o místních poplatcích OZV číslo 
1/2014 o místních poplatcích 
K nové vyhlášce nebylo připomínek. Text vyhlášky měl každý k dispozici. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0 

11. Nabídka pana MUDr. Marata na p řevod pozemk ů 
Jednalo se o pozemky, které nabídl bezplatně obci bývalý občan pan MUDr. Marat. Jedná se 
o pozemky, které se nachází mezi Vysokým Veselím a Veselskou Lhotou. 
Pozemky: p.č. 201/75 p.č. 201/96 podíl 1/52 v katastrálním území Vysoké Veselí. 
Hlasování: pro 9, proti 0  

12. Žádost pana Hor čičky o koupi domu čp. 191 
Dům čp. 191v katastrálním území Vysoké Veselí byl již dlouhodobě v dezolátním stavu, 
proto byl zbourán. Pan Horčička nabídl Městu Vysoké Veselí 50 000,- Kč, daleko nižší cenu, 
než byly náklady, které obec vynaložila při koupi tohoto domu. Proto rada navrhla dům 
neprodávat, pozemek případně nabídnout k pronájmu.  
Hlasování: pro prodej 0, proti prodeji 9  
 



 4 

13. Různé 
Pan Rýgl měl dotaz na stav kontejnerů za kulturním domem. Je zde nepořádek, který 
nevypadá dobře. Starosta – tento nepořádek bude uklizen pracovníky VPP. Dále nepořádek za 
hasičskou zbrojnicí, který je rovněž třeba uklidit. Obecní kontejnery nemohou být vyváženy 
častěji. Poplatky za odpady by potom byly daleko vyšší. Pan Josef Krejčí – zda by nebylo 
možné při rekonstrukci silnice směrem na Slatiny opravit ulici Do polí. Zda by se nemohlo 
jednat o asfaltovou silnici. Starosta – záleží na nabídce firmy, která rekonstrukci silnice na 
Slatiny bude provádět. Toto samozřejmě musí schválit zastupitelstvo. Dále pan Rýgl -  
v těchto místech jsou třeba další kanálové vpusti. Starosta – s tímto je počítáno. Dále pan 
Kraus – je třeba opravit asfalt před hasičskou zbrojnicí z toho důvodu, aby tento prostor bylo 
možné lépe uklízet. Starosta – musí se zajistit správná nabídka. Pan Vídeňský si ztěžoval na 
situaci ohledně pobíhání psů, kteří pochází z nemovitosti Husova 277. Pan Mgr. Vladimír 
Knížek – tuto situaci se snažíme řešit od podzimu ve spolupráci s Policií ČR. Věc je 
v přestupkovém řízení. Více není možno udělat.  

14. Usnesení 
Byl čten návrh usnesení.  K obsahu byla tato připomínka – starostovi zastupitelstvo ukládá dát 
k dispozici dostatek materiálů ke každému projednávanému bodu každému zastupiteli 
v pozvánce se zákonným předstihem. 
Hlasování: pro 9 proti 0 
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USNESENÍ 01/2014 
 
Zastupitelstvo Města Vysokého Veselí schvaluje: 

1. Ověřovatele zápisu Paní Moniku Vitvarovou a pana Václava Bílka 
2. Rozpočtovou změnu v kapitole 3392 – kulturní dům, na rekonstrukci WC ve výši 

160.000,-Kč 
 
3. Zastupitelstvo schvaluje prodej stavby ČOV včetně technologického vybavení, to jest 

tyto nemovitosti: 
a) budovu č p. 20, část obce Vysoké Veselí, využití – technické vybavení, na pozemku st. 

p. č. 382, 
budovu bez čp/če, část obce Vysoké Veselí, využití – technické vybavení, na pozemku 
st. p. č. 383, 
budovu bez čp/če, část obce Vysoké Veselí, využití – technické vybavení, na pozemku 
st. p. č. 384, 
pozemek st. parc. č. 382 - druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemek st. parc. č. 383 - druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemek st. parc. č. 384 - druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemek parc. č. 420/1 - druh pozemku: ostatní plocha, 
to vše v obci Vysoké Veselí, katastrálním území Vysoké Veselí, vše zapsané 
v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 10001. 

b) čerpací stanice a kanalizační stoky včetně příslušné technologie, za cenu 10.002,-Kč 
Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín. 

 
4. 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 zastupitelstva 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) vést evidenci právních předpisů obce v souladu se zákonnými požadavky 
h) pravidelně zasílat Ministerstvu vnitra OZV 
i) zveřejňovat poskytnuté informace v souladu § 5 odst. 4 Inf. umožňující dálkový 

přístup 
j) zveřejňovat výroční zprávu v požadované struktuře v souladu s ustanovením § 18 odst. 

1 Inf. 
k) pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací, 

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

 
5. Zastupitelstvo schvaluje, že správní území obce spadá do místní akční skupiny 

Podchlumí a.s. na období 2014 – 2020. 
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6. Zastupitelstvo schvaluje OZV číslo 1/2014 o místních poplatcích. 
7. Zastupitelstvo schvaluje nabídku pana MUDr. Marata na bezúplatný převod pozemků 

p.č. 201/75, p.č. 201/96 podíl 1/52 v katastrálním území Vysoké Veselí. 
 
Zastupitelstvo ruší: 
 
1. OZV č. 3/2006 o místních poplatcích, OZV č. 4/2006 o zákazu některých druhů paliv pro 

malé zdroje znečišťování a OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provoz VHP a jiných 
technických zařízení 

 
Zastupitelstvo neschvaluje: 
1.  Prodej čp. 191 panu Horčičkovi 
 
Zastupitelstvo ukládá: 
Starostovi, aby dal k dispozici dostatek materiálů k projednávaným bodům v pozvánce a 
s dostatečným předstihem. 
 
Vyhotoveno dne 5. 3. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsali:  Mgr. Vladimír Knížek____________  Ing. Radek Mydlář____________ 

 
 
 
 
Monika Vitvarová______________          Václav Bílek____________ 
 
 


