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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
15. 6. 2015 

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

Omluveni: Zdeněk Kykal, Pavel Postolka 

1. Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Konstatoval, že 
v této chvíli je přítomno 11 zastupitelů. Pan Josef Havelka a Ing. Jaroslava Kořínková 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. Zpráva o hospodaření města a rozpočtové změny 
5. Projednání závěrečného účtu města a schválení účetní uzávěrky města za rok 2014 
6. Projednání dotace z POV H. K. dt. 2 
7. Projednání změny katastrální hranice 
8. Podání žádosti o dotaci na sochy 
9. Návrh na městskou vlajku 
10. Návrh TJ SOKOL na směnu pozemku 
11. Různé 
12. Usnesení – závěr 

Bod č. 9 starosta navrhl změnit na bod koupě domu č. p. 159 
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 Ing. Jaroslava Kořínková a pan Ladislav Trejbal. 
Jiného návrhu nebylo.  
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel, v této chvíli byla již přítomna paní Ing. Jaroslava 
Kořínková 
Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni paní Ing. Jaroslava Kořínková a pan Ladislav Trejbal. 

3. Zpráva z jednání rady m ěsta 
Ke zprávě z jednání rady města nebylo dotazů 
 

4. Zpráva o hospoda ření města a rozpo čtové zm ěny 
Každý zastupitel měl k dispozici přehled hospodaření města. Byly tyto dotazy: Pan Hanč na 
výdajovou položku 5021, rozdíl v čerpání. Paní Čížková vysvětlila, že se jedná o paragraf, 
ostatní osobní výdaje – starosta, místostarosta, nespadají do platů zaměstnanců. Překročen 
není. Nepodléhá tedy rozpočtové změně. Pan Hanč 3745 péče o veřejnou zeleň – L. Holman 
navýšeno nákupem sekačky a opravami. Dále byla projednána rozpočtová změna č. 2 
8.050.000. Energeticky úsporná opatření na objektu základní školy. Doplácí se vlastní podíl, 
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proto tato změna musí být provedena. Stavba zdárně pokračuje, jsou prováděny i nutné 
vícepráce. Dále pan Hanč se otázal na povrch v tělocvičně. L. Holman – Došlo k protečení, na 
financování nového povrchu by se mohla podílet i pojišťovna. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

5. Projednání záv ěrečného ú čtu a schválení ú četní záv ěrky m ěsta za rok 2014 
Starosta konstatoval, že vše již bylo uveřejněno na internetu, rovněž i auditorská zpráva, byla 
připravena nápravná opatření, která vyplývají ze zprávy. Pan Hanč – nebylo nalezeno nic 
závažného. Paní Čížková přečetla a účetní závěrku za rok 2014, zastupitelé ji podepsali. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 

6. Projednání p řijetí dotace z POV H. K., dt. 2 
Jedná se o ulici Zahradní. Přijetí dotace na z POV KH dt. 2 ve výši 361.100,- Kč a pověřuje 
podpisem smlouvy starostu. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

7. Projednání zm ěny katastrální hranice 
Každý zastupitel měl k dispozici mapku, která znázorňovala tyto změny a zároveň dohodu, 
která se jich týká. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

8. Podání žádosti o dotaci na sochy 
Je zamýšleno rekonstruovat mariánský sloup za kostelem, který je v majetku obce, je možné 
získat finanční prostředky na tuto opravu. Bylo by i možno sloup přemístit i na původní 
místo, což je věcí debaty. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
9. Koup ě domu č. p. 159  
Tento dům je nabízen k prodeji a je možné jej využít ku prospěchu města. / Bývalá báťovna /. 
Je třeba jednat o ceně, protože dům je ve špatném stavu. Cena dle znaleckého posudku je 
stanovena na 417.556,-Kč. Starosta bude pověřen jednáním o snížení ceny. 
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
10. Návrh TJ SOKOL na sm ěnu pozemku 
Každý zastupitel měl k dispozici plánek, na kterém byly znázorněny pozemky. Jedná se o 
výměnu pozemku za restaurací za vodou a pozemku víceúčelového hřiště. Rozměrově jsou 
pozemky stejné. TJ Sokol zamýšlel pozemek za kuželkárnou směnit. Starosta – toto bylo 
projednáno v radě. Město do výstavby areálu investovalo nemalé prostředky, nemá tedy 
důvod směňovat tento pozemek. Pan Hanč – nikdo z TJ nemá v úmyslu prodat hřiště, proto 
jakékoli obavy nejsou na místě. Protinávrh rady byl nesměňovat pozemky. O tomto 
protinávrhu bylo hlasováno. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 5 se zdrželo 
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11. Různé 
Paní Horáčková – v jaké fázi je oprava chodníku v ulici Na vinici. Starosta – pracuje se na 
projektu, vše je zaměřeno, projekt bude hotov do podzimu. Dále i na hřbitov a Husovu ulici. 
Dále pan Rýgl – dotaz na chodník v ulici 1. Máje – starosta – jedná se o soukromý pozemek a 
musí se vyhovět požadavkům majitele a přepracovat projekt. Pan Čížek – toto neovlivní 
stavbu silnice, dělali jsme, co jsme mohli, je třeba tuto věc neuspěchat. Dále je třeba 
neuspěchat prodej pozemku za vodou, z důvodu dobré spolupráce s městem. Dále byla vedena 
debata, která nebyla konstruktivní, proto starosta nechal hlasovat o ukončení bodu různé. 
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
12. Usnesení a záv ěr 
Pan Mgr. Vladimír Knížek četl návrh usnesení, ke kterému nebylo připomínek 
13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
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USNESENÍ 03/2015 

Zastupitelstvo schvaluje: 
1. Ověřovatele zápisu – paní Ing. Jaroslavu Kořínkovou a pana Ladislava Trejbala 

 
2. Hospodaření obce k 31. 5. 2015 

 
3. Rozpočtovou změnu č. 3 – 15. 6. 2015ve výši 8.050.00,- Kč na projekt „Energeticky 

úsporná opatření objektu základní školy – Vysoké Veselí“ 
 

4. Účetní závěrku za rok 2014 
 

5. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města za rok 2014 s výhradou a přijímá 
opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývající ze zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2014: - ukládá účetní dodržovat analytiku u investičních dotací, 
aby se částky promítly do přílohy rozvahy, -doplnit v příloze v částech D2 – D5 údaje 
o obecním lese, - doplnit na podrozvahovém účtu 966 podmíněný závazek v částce 
120. 456,-Kč, který je dokladován v inventarizaci, - dodržovat české účetní standarty 
- ukládá starostovi a účetní města důsledně dodržovat čerpání rozpočtu a provádět 
rozpočtové změny dle předpokládané skutečnosti - úkol trvalý, - ukládá starostovi 
vrátit přeplatek ze špatně vypočtené měsíční odměny v částce 4.380,-Kč – toto již bylo 
napraveno 
 

6. Přijetí dotace na z POV KH dt. 2 ve výši 361.100,- Kč a pověřuje podpisem smlouvy 
starostu. 
 

7. Změnu katastrální hranice tak, jak byla předložena 
 

8. Podání žádosti na opravu sochy – mariánského sloupu 
 

9. Koupi domu č. p. 159 a pověřuje starostu jednáním o snížení ceny 
 

Zastupitelstvo neschvaluje: 
� Směnu pozemků dle návrhu TJ SOKOL 

 

Bere na v ědomí: 
� Připomínky občanů i zastupitelů 

 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 

 
 
Ing. Jaroslava Kořínková:_____________________   Ladislav Trejbal:__________________ 
 
Vyhotoveno dne 17.6. 2015 


