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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
9. 3. 2015 

 
Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Josef Havelka, Luboš Holman, 
Ing. Eliška Horáčková, Mgr. Vladimír Knížek, Ing. Jaroslava Kořínková, 
Zdeněk Kykal, Ing. Radek Mydlář, Miroslav Novotný, Ing. Karel Polanecký, 
Pavel Postolka, Ladislav Trejbal, Iveta Trejbalová, Monika Vitvarová 
 

Omluveni: 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Konstatoval, že 
v této chvíli je přítomno 14 zastupitelů. Pan Hanč se z pracovních důvodů dostavil po 
zahájení. Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné. Dále starosta konstatoval, že poslední 
zápis byl podepsán s výhradou, že usnesení bylo zjednodušené. Požádal pana Ing. 
Polaneckého o vyjádření. Pan Ing. Polanecký poznamenal, že námitka se týká otevřenosti 
rozpočtu. Není to však podstatná závada a navrhl předcházet těmto drobným závadám tak, že 
na konci jednání by se vždy sešli zapisovatelé s ověřovateli a překontrolovali usnesení a 
nepožadoval doplnění zápisu z posledního jednání zastupitelstva. 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
3. Zprava z jednání rady města 
4. Zpráva o hospodaření města za uplynulé období 
5. Projednání rozpočtových změn 
6. Projednání smlouvy s obcemi Žlunice a Volanice 
7. Určení delegáta na valnou hromadu VOS Jičín 
8. Nabídka k odprodeji obecních pozemků st. č. 455 a 457 v k. ú Vysoké Veselí 
9. Nabídka koupě pozemku č. 429/62 v k. ú. Vysoké Veselí 
10. Různé 
11. Usnesení - závěr  

15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Program jednání byl schválen bez připomínek. 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Radek Mydlář a pan Pavel Postolka. Jiného 
návrhu nebylo.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pan Ing. Radek Mydlář a pan Pavel Postolka. 

3/ Zpráva z jednání rady m ěsta 
Ke zprávě z jednání rady města měl dotaz pan Havelka. Nesouhlasí částka na rekonstrukci 
školy. Není zde zahrnuta rezerva. Starosta – toto odpovídá pravidlům dotačního titulu. 
Rezerva zde musí být a musí s ní být počítáno. L. Holman – na druhou stranu, první částka 
odpovídá smlouvě. Dalších dotazů nebylo.  

4/ Zpráva o hospoda ření města za uplynulé období 
Každý zastupitel měl k dispozici přehled hospodaření města k 28. 2. 2015. Starosta dal prostor 
dotazům. Dotazů nebylo. 
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
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5. Projednání rozpo čtových zm ěn 
Každý zastupitel měl k dispozici přehled o rozpočtových změnách, které starosta ještě jednou 
přečetl. Dotazy – Pan Hanč – v položce „svážíme bioodpad“ je již zahrnuta veškerá technika? 
L. Holman – štěpkovač již byl dodán, auto dodá vítězná firma později. Ing. Karel Polanecký. 
Na toto budou navázány další kontejnery?  L. Holman – kontejnery budou tři a jejich 
rozmístění bude ještě zváženo a v tomto ohledu bude vyhověno požadavkům občanů. Auto, 
štěpkovač a kontejnery jsou zahrnuty do jedné položky. Dalších dotazů nebylo. 
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 

6. Projednání smlouvy s obcemi Žlunice a Volanice o  sdružení prost ředků na 
spole čnou jednotku požární ochrany 
Rada města doporučila tuto smlouvu uzavřít a každý zastupitel měl k dispozici její papírovou 
podobu a to již předem. Starosta zdůraznil a vysvětlil její nejdůležitější body. Dotazů nebylo. 
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

7. Určení delegáta na valnou hromadu VOS Ji čín 
Jako delegáta na valnou hromadu VOS Jičín rada navrhla starostu Luboše Holmana. 
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

8. Nabídka k odprodeji obecních pozemk ů st. č. 455 a 457 v k. ú Vysoké Veselí 
Každý zastupitel měl k dispozici situační plánek, jednalo se o část hráze rybníka, u starého 
koupaliště a pozemek souběžný s hlavní hrází pod silnicí. Rada navrhla nepřistoupit k této 
nabídce mimo jiné i z důvodu možnosti výstavby chodníku.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

9. Nabídka koup ě pozemku č. 429/62 v k. ú Vysoké Veselí 
 Jedná se o pozemek na Kákovicích, část severního svahu. Pan Hamáček nabízí odprodej za 
2.000,- Kč s tím, že kupující, tedy město, zaplatí poplatky spojené s převodem pozemku. 
Dotazů nebylo. 
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

10. Různé 
Pan Hanč – upozornil na špatný stav schodů v ulici Na Vinci. L. Holman – ke konci března 
přijede projektant, který bude řešit nejen tento problém, ale i bude reflektována i připomínka 
pana Kykala a řešen bude i špatný chodník v ulici Husova a prostor hřbitova i před ním. Dále 
pan Hanč a Kykal upozornili na spáru v silnici, také v ulici Na Vinici. Starosta – tento 
problém bude řešit firma, která bude provádět rekonstrukci ulice Zahradní. Dále pan Ing. 
Polanecký měl dotaz ohledně zajištění dětského lékaře pro obec. V. Knížek – jednal jsem se 
zdravotními pojišťovnami, dále byla provedena inzerce v lékařských časopisech a v časopise 
lékařské komory. Zatím vše neúspěšné. Pokusím se ještě oslovit nového ředitele jičínské 
nemocnice. O práci v naší obci má zájem pouze mladý lékař pro dospělé, který má všechna 
oprávnění. Tomu však brání smlouva s firmou Mediclinik. Starosta dále informoval o 
výběrovém řízení v ulici Zahradní. Firmy, které oslovil a které se ozvaly. Dále měl pan Kykal 
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dotaz ohledně používání posilovny a tělocvičny ve škole. A kolik platí TJ Sokol 
škole. Pan Hanč – toto má smluvně ošetřeno ředitelství školy, cena za používání posilovny 
není vysoká. Starosta – tato smlouva bude projednána s ředitelkou školy a přezkoumána.  
 
12. Usnesení - záv ěr  
Mgr. Vladimír Knížek četl návrh usnesení. 
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
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USNESENÍ 01/2015 

Zastupitelstvo schvaluje: 
� Ověřovatele zápisu – pana Ing. Radka Mydláře a pana Pavla Postolku 

 
� Hospodaření obce ke dni 28. 2. 2015 tak, jak bylo předloženo 

 
� Rozpočtové změny tak, jak byly předloženy 

 
� Smlouvu s obcemi Žlunice a Volanice o sdružení prostředků na společnou jednotku 

požární ochrany 
 

� Luboše Holmana jako delegáta VOS Jičín dne 10. 6. 2015 
 

� Koupi pozemku č. 429/62 v k. ú Vysoké Veselí o výměře 1027 m2 za 2.000,- Kč + 
poplatky 

 

Zastupitelstvo neschvaluje: 
Odprodej obecních pozemků st. č. 455 a 457 v k. ú Vysoké Veselí firmě Povodí Labe 
 
 

Bere na v ědomí: 
� Připomínky občanů i zastupitelů 
� Zprávu o činnosti rady města za poslední období 

 
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 

Vyhotoveno 12. 3. 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavel Postolka:_____________________      Ing. Radek Mydlář:___________________ 


