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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
7. 9. 2015 

 
Přítomni: 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 
 

Omluveni: Ing. Miroslav Čížek, Monika Vitvarová 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Konstatoval, že 
je přítomno 13 zastupitelů. Ing. Miroslav Čížek, Monika Vitvarová byly omluveni 
z pracovních důvodů. 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. Schválení obecně závazných vyhlášek 
6. Prodej a směna obecního majetku 
7. Návrh na vlajku 
8. Problematika víceúčelového hřiště 
9. Různé 
10. Usnesení a závěr 

11 pro, 0 proti, 2 se zdržel 
Program jednání byl schválen bez připomínek. 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Iveta Trejbalová a pan Zdeněk Kykal. Jiného 
návrhu nebylo. Bylo tedy přistoupeno ke hlasování. 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdržely.  
Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni paní Iveta Trejbalová a pan Zdeněk Kykal. 
 
 

3/ Zpráva z jednání rady m ěsta 
Mgr. Vladimír Knížek přednesl zprávu o činnosti rady města za poslední období. Ke zprávě 
z jednání rady města byly tyto dotazy: Pan Hanč se zeptal na vznik nových pravidel, či 
směrnic užívání tělocvičny. Starosta – směrnice teprve vzniká a k diskusi o těchto pravidlech 
bude přizván zástupce TJ Sokol, jako jeden z uživatelů rekonstruované tělocvičny. Dále pan 
Ing. Karel Polanecký měl dotaz na stav rekonstrukce tělocvičny, zda se nevyskytly nějaké 
problémy. Starosta vysvětlil, že firma pracovala bez problémů, byla dobrá komunikace jak 
s vedením obce, tak i s vedením školy. Jak se dalo očekávat, cena za vícepráce narostla, což je 
oprávněné, neboť provedení víceprací bylo nevyhnutelné. Dále s vedením školy bylo 
spolupracováno na poptávkovém řízení ohledně rekonstrukce podlahy třídy u kostela, přičemž 
by mohla být provedena i rekonstrukce podlahy tělocvičny. 
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4/ Zpráva o hospoda ření města a rozpo čtové zm ěny 
Každý zastupitel měl k dispozici přehled hospodaření města k 31. 7. 2015. Starosta objasnil 
jak příjmové, tak i výdajové položky. Byly tyto dotazy: Pan Hanč – navýšení položky ostatní 
služby. Starosta – jedná se o les – výsadbu a údržbu, některé věci byly přesunuty z loňského 
roku. Dále položka 5512, navýšení. Starosta – jedná se o výdaje na hasiče. Jednalo se o oslavu 
výročí a s ním spojené hasičské soutěže. Dále se zeptal pan Ing. Polanecký, zda nejsou žádné 
problémy s proúčtováním dotace na zateplení školy a tělocvičny. Starosta – žádné problémy 
nebyly. Protože nebylo dalších dotazů, starosta dal hlasovat o schválení hospodaření k 31. 7. 
2015. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

5/ Projednání obecn ě závazných vyhlášek 
Zastupitelé měli k dispozici návrhy vyhlášek o pohybu psů a o nočním klidu. Tyto návrhy 
byly poslány ke konzultaci na příslušný odbor ministerstva vnitra. Protože rušení nočního 
klidu řeší již přestupkový zákon, starosta navrhl, aby tato vyhláška byla stažena z jednání. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
Rušení nočního klidu bylo tedy staženo z jednání. Dále bylo jednáno o návrhu vyhlášky 
1/2015, kterou se stanovují pravidla pohybu psů v obci Vysoké Veselí. Starosta přečetl návrh 
vyhlášky a připomněl, že vyhláška má i přílohu s názvy ulic a místními názvy, pro které by 
byla vyhláška platná. K návrhu vyhlášky byly tyto připomínky: Paní Ing. Jaroslava Kořínková 
– Nutnost mít psa na vodítku a používání košíku se jeví jako příliš přísná, zvláště, vezmeme- 
li v úvahu volný pohyb psů některých našich spoluobčanů. Starosta – Jakýkoli pohyb 
nezajištěných psů je třeba hlásit na obecní úřad a bylo by možno ho řešit na základě této 
vyhlášky. Pan Hanč – Měl by také být vyčleněn pozemek, kde by psi naopak pobíhat a 
cvičeni být mohli. Není zde ani výjimka pro služební, asistenční a záchranářské psy. Dále pan 
Kymlička – Nutnost používání náhubku a zároveň vodítka pro psa je skutečně příliš přísná. 
Pan Ing. Mydlář – Vyhlášku je třeba více připravit a jednat o ní příští zasedání. Starosta zadal 
zastupitelům, aby si připravili úpravy vyhlášky. Upravená vyhláška bude zaslána ke 
konzultaci. 
 
 

6/ Prodej a sm ěna obecního majetku 
Pánové otec a syn Vackovi, Na Vinici 299 žádají o koupi obecního pozemku za jejich 
domem. 487/49 v k. ú. Vysoké Veselí o výměře 208m2. Cena je 200,- Kč za jeden m2. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Dále prodej pozemku u bytovky v ulici Na Vinici, na kterém jsou garáže. O koupi tohoto 
pozemku žádá pan Josef Chramouský. Jedná se o sedm m2. 179/34 díl a). Cena je 200,- Kč za 
jeden m2. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Pan Ing. Čížek nabízí směnu pozemků: 231/95 o výměře 5.966m2 za 443/55 2.753m2 za 
443/55 2.466m2. Rozdíl 747 m2 ve prospěch města. Pan Ing. Čížek by zaplatil převod 
pozemků. Pan Hanč – Pozemek pana Čížka je louka, záplavová zona. Výměna je nevýhodná. 
Orná půda je cennější než pastvina. Pan Ing. Mydlář navrhl, aby se tato záležitost odložila na 
další zasedání, kde již bude pan Ing. Čížek přítomen a bude moci směnu více vysvětlit.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
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7/ Návrh na vlajku 
Na stěnu byl promítnut konečný heraldický návrh vlajky města, který byl schválen těmito 
hlasy: 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 

8/ Problematika víceú čelového h řiště 
Někteří občané, kteří bydlí poblíž víceúčelového hřiště, si stěžují na přílišnou hlučnost na 
sportovišti. Starosta – Je třeba zvýšeného dohledu, aby hřiště mohlo sloužit i s ohledem na 
ostatní občany. Pan Skala – Po stížnostech jsme se snažili, aby bylo vše v pořádku, zejména 
po desáté hodině večerní. Budeme se nadále snažit těmto lidem vyjít vstříc. Starosta – Situace 
se vylepšila, tento bod ukončíme. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
 
9/ Různé 
Starosta přečetl děkovný dopis vedení Města Kopidlna, v němž byl vyjádřen dík za zásah při 
požáru na adresu SDH Vysoké Veselí. Pan Rýgl – dotaz na svoz bioodpadu. Kontejner na 
bioodpad není umístěn poblíž jeho nemovitosti. Starosta – Toto bude napraveno. Dále byla 
přednesena stížnost na autobusové dopravní služby. Starosta – S vedením těchto podniků 
jednám. Je třeba také sepsat konkrétní stížnost, která bude poslána datovou schránkou jako 
oficiální. Pan Skala připomenul úspěšnou reprezentaci sportovců na Veselských hrách. Pan 
Ing. Mydlář – Je již podepsaná smlouva panem Plášilem, stavba chodníku v ulici 1. Máje 
může pokračovat.  
 
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 04/2015 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
 
 
� Ověřovatele zápisu – paní Ivetu Trejbalovou a pana Zdeněka Kykala 

 
� Hospodaření obce k 31. 7. 2015 tak, jak bylo předloženo 

 
� Prodej pozemku č. 487/49 v k. ú. Vysoké Veselí o výměře 208m2 za cenu 200,- Kč za 

jeden m2 otci a synovi Vackovým  
 
� Prodej pozemku 179/34 díl a), v k. ú. Vysoké Veselí, 7m2 panu Josefu Chramouskému 

za cenu 200,- Kč za jeden m2 

 

� Variantu č. 2, heraldického návrhu vlajky Města Vysoké Veselí 

 

 

Zastupitelstvo odkládá: 
 
 

� Veřejnou vyhlášku 1/ 2015 o pohybu psů na veřejném prostranství 
 

� Směnu pozemků s panem Ing. Čížkem 
 

Bere na v ědomí: 
� Připomínky občanů i zastupitelů 

 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iveta Trejbalová: _____________________   Zdeněk Kykal: __________________ 
 
Vyhotoveno dne 10. 9. 2015 


