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Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 
19. 5. 2014 

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

Pavel Kymlička, Ing. Radek Mydlář, Miroslav Novotný, Jiří Skala, Monika Vitvarová,  
Milan Zemanec. 
 
Program: 

1. Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Skupinou 
zastupitelů, jmenovitě pan Skala, Hanč, Kymlička, Hvězda, Horáčková, byla podána námitka 
proti zápisu z minulého zasedání zastupitelstva a to z důvodu, že nebyl přesně zaznamenán 
důvod jejich opuštění minulého jednání. K tomuto se vyjádřil ověřovatel zápisu pan Bílek, 
přičemž prohlásil, že zápis byl doplněn na jeho žádost o několik vět a že ostatní shledal 
úplným a dostatečným. Rovněž druhá ověřovatelka potvrdila, že neshledala na zápisu nic 
neúplného. Bylo hlasováno o námitce k zápisu. 
Hlasování: pro 5 hlasů - Pavel Kymlička, Jiří Hanč, Petr Hvězda, Eliška Horáčková,  
Jiří Skala, 9 proti. 
Námitce proti zápisu tedy nebylo vyhověno. 
V této chvíli dorazil na zasedání patnáctý zastupitel – Zuzana Horáková. Starosta seznámil 
přítomné s tímto programem jednání: 

1. Zahájení 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů 
3. Kontrola usnesení z minulého jednání 
4. Zpráva z jednání rady 
5. Hospodaření obce za uplynulé období 
6. Rozpočtové změny 
7. Projednání závěrečného účtu za rok 2013 a projednání účetní závěrky za rok 2013 
8. Určení počtu zastupitelů pro komunální volby na podzim roku 2014 
9. Zrušení vyhlášky 2/ 2014, kterou se ruší vyhlášky OZV č. 4/2006 a č. 5 / 2010 
10.  Určení delegáta na valnou hromadu V.O.S., a.s. Jičín  
11. Nabídka pana Kasky na převod pozemků v lokalitě Z1 
12. Různé 
13. Usnesení a závěr 

Bylo hlasováno o programu jednání. 
Hlasování: 15 pro, 0 proti 
 
                   

2. Určení ověřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Miroslav Čížek a pan Miroslav Novotný.  Pan 
Hvězda podal protinávrh – druhým ověřovatelem by měl být pan Skala. 
Hlasování o protinávrhu -  5 pro- Pavel Kymlička, Jiří Hanč, Petr Hvězda, Eliška Horáčková,  
Jiří Skala, 9 proti, zdržel 1. 
Ověřovatelé zápisu byli tedy určeni dle původního návrhu, tedy pan Ing. Miroslav Čížek a 
pan Miroslav Novotný.  
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Jako zapisovatelé byli určeni pan Mgr. Vladimír Knížek a pan Ing. Radek Mydlář 

3. Kontrola usnesení z minulého jednání – 24. 2. 20 14 
Starosta seznámil přítomné se skutečností, že jeden bod programu jednání nemohl být 
uskutečněn. Jednalo se o převod pozemku pana Marata. Pan Marat zemřel a převod pozemku 
může být uskutečněn teprve po dědickém řízení.  
 

4. Zpráva z jednání rady 
Zprávu z jednání rady města přečetl pan Mgr. Vladimír Knížek. Ke zprávě o činnosti rady 
byly tyto dotazy: pan Bílek se dotázal, proč musí být znovu provedeno nákladné statické 
zajištění tělocvičny, když toto zajištění již bylo provedeno před šesti lety. Statik by měl být 
zodpovědný za statické zajištění, které bylo provedeno již dříve. Starosta – již v této době byl 
problém sehnat statika a dnes je to problém stejný. Současné zajištění již bude provedeno 
pořádně a dokonale. Pan Hanč: Souhlasím s panem Bílkem. Navíc mi chybí ve zprávě z rady 
města zmínka o stížnosti na naše koně. Starosta odpověděl, že vyskytne-li se stížnost, musí 
být řešena. Stížnost byla řešena s tím, že bude-li se opakovat nějaký problém, bude 
uvažováno o nějakém řešení. Tato stížnost byla projednána s panem Lemberkem a do 
veřejného jednání nepatří. Pan Čížek – toto bych ukončil, protože zabíháme do osobní roviny 
a je lépe pokračovat v programu jednání. Tento problém je možno vyřešit mimo jednání 
zastupitelstva. Pan Mydlář – nikdo z rady nemá nic proti koním, ale každá stížnost musí být 
řešena. A tato stížnost byla řešena obvyklou cestou. Paní Hančová, předsedkyně TJ Sokol, 
podala dotaz ohledně dotace. Chtěla přesně vědět, zda dotaci 50.000,- Kč je možno použít i na 
výstavbu hřiště na pétanque. Starostovu odpověď na dotaz ohledně tohoto problému 
neshledala dostatečně jasnou. Toto bylo zařazeno do bodu různé. Pan Skala měl dotaz, na co 
byly použity finanční prostředky na opravu oken – starosta- budou opravena okna na 
hřbitovní márnici. Dále se zeptal na průběh oprav tělocvičny. Starosta – s tímto bude 
podrobněji seznámeno při jednání o rozpočtových změnách.  

5. Hospoda ření obce za uplynulé období k 30. 4. 2014 
Starosta seznámil přítomné s nutnými výdaji. Nikdo neměl dotazů k tomuto problému. Bylo 
tedy přistoupeno ke hlasování. 
Hlasování: pro 15 proti 0 
Hospodaření obce za poslední období bylo tedy schváleno 

6. Rozpočtové zm ěny 
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovými změnami, upřesnil údaje, které byly předloženy 
jako materiál k jednání zastupitelstva. Doplatek plynofikace, základní škola zateplení, statické 
zajištění tělocvičny. K tomuto nebylo dotazů, bylo tedy hlasováno. 
Hlasování: pro 15 proti 0 
 
7. Projednání záv ěrečného ú čtu za rok 2013 a projednání ú četní 
závěrky za rok 2013 
Starosta seznámil přítomné s touto problematikou a byly tyto připomínky: Pan Kymlička 
poznamenal, že kontrola ministerstva financí proklamovala zvlášť závažná porušení, že 
nebyly zveřejněny dokumenty, které zveřejněny být měly. Starosta – bavíme se o 
rozpočtových změnách a závěrečném účtu. Přečetl znění kontroly, které měl u sebe. Další 
dotazy nebyly, proto starosta navrhl, aby zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 
2013 s výhradou a přijmulo opatření k nápravě chyb, vyplývajících z výsledku přezkoumání  
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8. Určení počtu zastupitel ů pro komunální volby na podzim roku 
2014 
Rada navrhla osvědčený počet zastupitelů 15. K tomuto měli připomínky pan Hanč a pan 
Skala -  jsme pro počet zastupitelů 11, ušetřily by se finanční prostředky a toto by mělo i další 
výhody. Starosta navrhl původní složení. 
Hlasování: pro 9 proti 6 - Pavel Kymlička, Jiří Hanč, Petr Hvězda, Eliška Horáčková,  
Jiří Skala, Václav Bílek 
 

9. Zrušení vyhlášky č. 2/ 2014, kterou se ruší vyhlášky OZV č. 4/2006 
a č. 5 / 2010 
Starosta vysvětlil nutnost tohoto kroku. K této problematice nebylo dotazů. 
Hlasování: pro 15 proti 0 
 

10. Určení delegáta na valnou hromadu  V.O.S., a.s. Jičín 
Jako delegát valné hromady Vodáren Jičín byl navržen pan Luboš Holman. Jiného 
protinávrhu nebylo, proto bylo přistoupeno ke hlasování. 
Hlasování: pro 15 proti 0 
 

11. Nabídka pana Kasky na p řevod pozemk ů 
Rada nedoporučila koupi pozemků, které nabídl pan Kaska. Jedná se o tyto pozemky: p.č. 
491/37, 491/20, 491/22 – kupní cena 185,- Kč za m2  plus daň z převodu nemovitostí. A dále 
celý pozemek p.č. 495/13 za 1,- Kč. Tyto pozemky není nutno v současné době pořizovat. 
Dotazů nebylo. 
Hlasování: proti koupi 15 pro 0 
 

12. Různé 
Pan Skala – nelíbí se mi nepořádek na dětském hřišti u školy. Toto místo bylo sice poslední 
dobou dáno do pořádku, avšak měla by zde být prováděna častější kontrola. Také znovu 
upozornil na rozbité dlaždice v kopci ulice Na vinici. Dále obnovené chodníky je třeba po 
zimě zapískovat. Rovněž přetrvává komunikační problém v případě konání cirkusového 
představení na pozemku za vodou. Pan Kykal – je třeba uvažovat o obnovení tradice velké 
kopané v obci. Pan Čížek – je třeba zakoupit pozemek pro výstavbu fotbalového hřiště. Pan 
Hlaváček – je třeba vylepšit dopravní situaci na křižovatce u restaurace pana Jiřičky a to 
instalováním zrcadla.  
 

13. Usnesení 
Mgr. Vladimír knížek četl návrh usnesení. Bylo navrženo doplnit usnesení o tyto body:  

1. Souhlas s použitím finančních prostředků na činnost Sokola mimo jiné i na výstavbu 
hřiště na pétanque – částka 50.000,- Kč. 

2. Zastupitelstvo bere na vědomí připomínky občanů a bude se jimi zabývat. 
Hlasování: pro 15 proti 0 
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USNESENÍ 02/2014 
 

Zastupitelstvo Města Vysokého Veselí schvaluje: 
1. Ověřovatelé zápisu Ing. Miroslava Čížka a pana Miroslava Novotného 
 
2. Hospodaření města k 30. 4. 2014 
 
3. Rozpočtové změny jak byly předloženy – příloha č. 1 
 
4. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města za rok 2013 s výhradou a přijímá opatření 
k nápravě chyb a nedostatků vyplývající ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2013 – ukládá účetní obce dodržovat české účetní standarty -  úkol trvalý, starostovi 
ukládá zveřejňovat závěrečný účet města v požadovaném rozsahu a schvalovat účetní závěrku 
města a PO. 
 
5. Účetní závěrku města za rok 2013 příloha č. 2 
 
6. Určení počtu zastupitelů pro podzimní komunální volby 2014 – 15 zastupitelů 
 
7. OZV č. 2/2014, kterou se ruší 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 
 
8. Delegáta na valnou hromadu V. O.S, a.s. Jičín pana Luboše Holmana 
 
9. Zastupitelstvo souhlasí s použitím příspěvku 50.000,- Kč na činnost TJ Sokol na rok 2014 
mimo jiné i na výstavbu hřiště na pétanque. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

1. Zprávu rady 
2. Připomínky občanů, kterými se bude zabývat 

 
 
Zastupitelstvo neschvaluje: 
 
1. Nabídku pana Kasky na prodej pozemků v lokalitě „Nevráticko“ p.č. 491/37, 491/20, 
491/22 a p.č. 495/13. 
 
Vyhotoveno dne 28. 5. 2014 
 
 
 
 
Zapsali:  Mgr. Vladimír Knížek____________  Ing. Radek Mydlář____________ 
 
Ověřovatelé: Ing. Miroslav Čížek_____________   Miroslav Novotný____________ 
 
 


