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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
13. 4. 2015 

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

Omluveni: Ing. Radek Mydlář, Ing. Karel Polanecký. 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Konstatoval, že 
v této chvíli je přítomno 11 zastupitelů. Pánové Pavel Postolka a Zdeněk Kykal se 
z pracovních důvodů dostavili po zahájení. Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné. Dále 
starosta konstatoval, že námitka k zápisu z posledního jednání nebyla podána. Zápis byl 
ověřen, je k nahlédnutí na obecním úřadě a na internetových stránkách města. 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
3. Zprava z jednání rady města 
4. Určení odměn neuvolněných zastupitelů 
5. Převod pozemků Královéhradeckému kraji 
6. Projednání opravy ulice Zahradní 
7. Projednání návrhu vlajky města 
8. Různé 
9. Usnesení - závěr  

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

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Monika Vitvarová a pan Josef Havelka. Jiného 
návrhu nebylo.  
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni paní Monika Vitvarová a pan Josef Havelka. 

3/ Zpráva z jednání rady m ěsta 
Ke zprávě z jednání rady města byly tyto dotazy – Pan Hanč se dotázal, zda bude možné si 
prohlédnout návrh vlajky města. Starosta – Grafický návrh vlajky bude promítnut přes 
dataprojektor. Dále se zeptal na podrobnosti ohledně ježdění na motorkách. Zda se jedná o 
trať nahoře na Kákovicích. Starosta – Ježdění na motorkách bylo zavrženo, nyní se uvažovalo 
o ježdění v oblasti prostoru bývalých třech vrb. Tento prostor je v pásmu ochrany vodního 
zdroje, proto zde ježdění nejspíše povoleno nebude. Rada se s tímto bude zabývat. Zpráva 
z rady města byla odsouhlasena takto: 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

4/ Určení odm ěn neuvoln ěným členům zastupitelstva 
Každý zastupitel měl k dispozici návrh úprav odměn neuvolněných členů zastupitelstva. 
Starosta tento návrh přečetl. V tento okamžik, v 19:14 hod. se dostavili pánové Zdeněk Kykal 
a Pavel Postolka, kteří podepsali prezenční listinu. Pan Hanč navrhl, aby odměny 
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neuvolněných zastupitelů zůstaly stejné a neupravovaly se. O tomto protinávrhu se 
hlasovalo takto: 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdržely 
 

5. Převod pozemk ů Královéhradeckému kraji 
Jednalo se o pozemcích, jejichž popis a data měli zastupitelé k dispozici. Za tyto pozemky 
obdrží později obec od kraje pozemky jiné, které budou pro obec potřebnější. Jedná se o tyto 
pozemky:   

� p.p.č. 262/39 o výměře 12m2, ( není dosud zapsán v katastru nemovitostí )  ostatní 
plocha -  silnice, který vznikl oddělením z parc. č. 262/12 o výměře 180m2 
v katastrálním území a Obci Vysoké Veselí 

 
� p.p.č. 270/11 o výměře 11m2, ( není dosud zapsán v katastru nemovitostí )  ostatní 

plocha -  silnice, který vznikl oddělením z parc. č. 270/2 o výměře 150m2 
v katastrálním území a Obci Vysoké Veselí 

 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 

6. Projednání opravy ulice zahradní 
Bylo již vypsáno výběrové řízení, 20. 4. bude provedeno otvírání obálek. Je třeba odsouhlasit, 
provedení rekonstrukce této ulice z prostředků obce. Dotace na tuto rekonstrukci nebyla 
získána. Pan Skala – Ještě je šance získat dotaci ve druhém kole. Starosta – Může se budovat 
a znovu se pokusit o dotaci i v průběhu rekonstrukce.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

7. Projednání grafického návrhu vlajky m ěsta 
Pomocí dataprojektoru bylo promítnuto celkem osm grafických návrhů vlajky města. Rada 
doporučila grafický návrh č. 8 jako nejpřijatelnější a nejestetičtější. Na vlajku není možné 
zobrazit celý znak i s iniciálami. J B Z D, tedy Jan Bořek z Dohalic. Zastupitelé požadovali, 
aby vlajka obce byla více podobná původnímu heraldickému znaku. A doporučila vedení 
města další jednání s heraldikem v tomto smyslu. O tomto návrhu bylo hlasováno takto: 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

8. Různé 
Pan Hanč – reagoval na jednání minulého zastupitelstva, kde se jednalo o podmínkách 
provozu posilovny. Tělovýchovná jednota má v hodnotě posilovny cca 43.000,- Kč. Je tedy 
z části její vlastník. Zbytek vlastní škola. Pan Rýgl – V jakém stadiu je dokončení chodníku u 
čekárny, proč zametací stroj nezamete chodníky. Starosta – chodník na vinici je projektově 
řešen, následující den bude schůzka na místě samém ohledně dostavby chodníků, zametení 
prostoru ve východní části obce bude provedeno silnějšími stroji, které vlastní SÚS. Dále byl 
dotaz pana Skaly ohledně provozu dětského hřiště u tělocvičny. Klíč je na městském úřadě. 
Osoba, která přebere klíč, přebere i zároveň odpovědnost za děti, které bude hlídat na hřišti. 
Pan Bílek – blíží se sedmdesáté výročí osvobození republiky Sovětskou armádou. Bylo by 
vhodné zakoupit věnec nebo květiny a položit je k památníku. Starosta – s tímto souhlasím. 
Pan Havelka – Po obci jezdí těžké zemědělské stroje, které nedodržují předepsanou rychlost 
v obci a často najedou i na nově vybudovaný chodník. Starosta – O tomto bude jednáno se 
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zemědělskými společnostmi v okolí obce. Pan Rýgl – Je třeba upravit vozovku v ulici 
Profesora Seemanna. Starosta – V době přítomnosti stavebních firem mohou tyto drobné 
opravy být provedeny. V letošním roce budou provedeny rekonstrukce silnic na Slatiny i ke 
křižovatce u Pyrámu.  
 
 
9. Usnesení - záv ěr  
Mgr. Vladimír Knížek četl návrh usnesení. 
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
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USNESENÍ 02/2015 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. Ověřovatele zápisu – paní Moniku Vitvarovou a pana Josefa Havelku 
 

2. Zprávu z jednání rady města 
 

3. Stávající odměny neuvolněných zastupitelů bez navýšení 
 

4. Darovat Královéhradeckému kraji dle geometrického plánu č. 399-7/2015 ze dne 13. 
2. 2015 

 
o p.p.č. 262/39 o výměře 12m2, ( není dosud zapsán v katastru nemovitostí )  

ostatní plocha -  silnice, který vznikl oddělením z parc. č. 262/12 o výměře 
180m2 v katastrálním území a Obci Vysoké Veselí 

 
o p.p.č. 270/11 o výměře 11m2, ( není dosud zapsán v katastru nemovitostí )  

ostatní plocha -  silnice, který vznikl oddělením z parc. č. 270/2 o výměře 
150m2 v katastrálním území a Obci Vysoké Veselí 

 
 

5. Celkovou rekonstrukci ulice Zahradní dle vypsaného výběrového řízení a souhlasí, 
aby po projednání v radě města byla podepsána smlouva na dodavatele stavby, který 
podá nejvýhodnější / nejnižší / nabídkovou cenu. 

 
 

Zastupitelstvo neschvaluje: 
� Návrh na městskou vlajku od firmy Alerion s.r.o. 

 

Bere na v ědomí: 
� Připomínky občanů i zastupitelů 

 
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 

 
 
 
 
 
 
Monika Vitvarová:_____________________      Josef Havelka:___________________ 
 
Vyhotoveno dne 16. 4. 2015 


