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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
7. 12. 2015 

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

 
Omluveni: Monika Vitvarová, Ing. Radek Mydlář 

1. Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Konstatoval, že 
je přítomno 13 zastupitelů. Ing. Radek Mydlář a Monika Vitvarová byli 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: 

• Zahájení 
• Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
• Zprava z jednání rady města 
• Zpráva o hospodaření města  
• Projednání rozpočtu na rok 2016 
• Projednání rozpočtového výhledu ro roku 2019 
• Koupě pozemků u bývalé střelnice 
• Projednání obecně závazné vyhlášky 
• Různé 
• 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 pan Miroslav Novotný a pan Josef Havelka. Jiného 
návrhu nebylo. Bylo tedy přistoupeno ke hlasování. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržely.  
Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni paní Miroslav Novotný a pan Josef Havelka. 

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 Kymlička – proč nebyl k jednání o pravidlech 
užívání tělocvičny přizván zástupce TJ Sokol. Starosta – nebylo to to nutné. Pan Karel 
Polanecký se zeptal na zpětný odběr elektroodpadů. Starosta – je to služba pro všechny 
občany. Vše se sbírá ve výkupně druhotných surovin. Pan Skala – dotaz na nového 
projektanta. Starosta – původní projektant na zasíťování se neosvědčil, bylo vypsáno 
poptávkové řízení na nového. Dále se zeptal, zda již proběhlo výběrové řízení na nového 
zaměstnance městského úřadu. Starosta – ano, proběhlo, byla vybrána paní Petra Kykalová. 
Paní Hančová – zda budeme ještě znovu projednávat dotaci pro TJ Sokol. Starosta – budeme 
ještě jednat. Pan Hanč – prostředků je zde dost, abychom dali tělovýchovné jednotě 50.000,- 
Kč na rok. Jednání na toto téma bylo odloženo na jednání o rozpočtu. 
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4. Zpráva o hospoda ření města  
Každý zastupitel měl k dispozici přehled hospodaření města k  30. 10. 2015. Starosta objasnil 
jak příjmové, tak i výdajové položky. Byly tyto dotazy: Pan Hanč – položka 5171 – Starosta – 
jedná se o ulici Zahradní. Dále Ostatní záležitosti kultury. Starosta – Vackovo Vysoké Veselí, 
Pan Hanč – kapitola Péče o zeleň a vzhled obcí, proč je daleko vyšší částka. Paní Čížková – 
veškeré platby zaměstnanců, nezaměstnaní, opravy strojů, koupě sekačky přes 100.000,- Kč. 
Protože nebylo dalších dotazů, starosta dal hlasovat o schválení hospodaření k 30. 10. 2015. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

5. Projednání rozpo čtu m ěsta na rok 2016 
Starosta – Rozpočet je navržen jako nevyrovnaný, schodek bude kryt z přebytku z minulých 
let. Bude se ještě jednat o dotaci pro TJ Sokol. Pan Skala – činnost TJ je třeba zohlednit, je 
zde mnoho aktivit. Pan Ing. Čížek – navrhoval bych 40.000,- Kč s tím, že částka se může 
navýšit ještě v průběhu rozpočtového období. Tento návrh byl přijat. Starosta vysvětloval 
další položky jako Základní škola, chodníky. Pan Hanč – které chodníky se budou 
dokončovat. Starosta -  v ulici 1. Máje, dále u hřbitova, v ulici Husova a také oprava obecní 
stodoly pro potřeby spolkové činnosti. Pan Ing. Polanecký – zda by se nemohla urychlit 
oprava chodníku na Vinici. Starosta – tato část se teprve projektuje. Pan Jiřička – chodník u 
lékárny je ve špatném stavu. Starosta – musí být jednáno s majiteli dotčených nemovitostí, 
jaké jsou jejich představy. Paní Horáčková – je třeba dávat projektantům termíny na 
vyhotovení. Starosta – tomuto budeme věnovat pozornost a bude s ním jednáno. Protože 
nebylo dalších dotazů, hlasovalo se o rozpočtu tak, jak byl předložen a s tím, že dotace TJ 
Sokol bude navýšena na 40.000,- Kč. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Starosta přednesl návrh o delegaci rozpočtových změn na radu města. Tím se umožňuje radě 
města provádět rozpočtové změny do výše 100.000,- Kč, přičemž přesuny mezi jednotlivými 
položkami uvnitř paragrafů při jeho nepřekročení, jsou plně v kompetenci starosty a účetní 
obce. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Dále starosta navrhl, aby zastupitelstvo odsouhlasilo vypsání výběrových řízení na tyto akce: 
dokončení chodníků v ulici 1. Máje a Družstevní, parkoviště a chodníky u hřbitova, oprava 
obecní stodoly pro spolkovou činnost, chodník v ulici Husova. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

6. Rozpočtový výhled 
Starosta - Rozpočtový výhled je jen nástin, v případě možnosti výhodného dotačního titulu je 
možné směřovat jiným směrem. Pan Hanč – měla by se urychlit práce kolem stavebních 
parcel. Chybí mi tam oprava budovy zámku – statické zajištění. Dále špatné osvětlení 
tělocvičny a vybavení školy. Starosta – ve škole je největší problém podlaha v jedné z tříd. 
Ředitelství si může drobné opravy provést samo. Dále kanalizace ve Veselské Lhotě. Program 
na dotaci domovních čistíren teprve poběží. Dále ulici Rybniční bude nejspíše možno připojit 
na náklady vodárenské společnosti. Starostou byla vysvětlena výhodnost obnovy rybníka 
Kukle a vše, co je v tomto ohledu zamýšleno. Tato akce je nutné k zadržování vody v krajině, 
jejíž význam je zřetelný po letošním suchu. Byla koupena státní půda a dnes hlasujeme 
o zakoupení pozemků po paní Štefaňákové. Bylo hlasováno o rozpočtovém výhledu. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
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7. Projednání koup ě pozemk ů 
Starosta seznámil přítomné s podrobnostmi, které se týkají pozemků, které se zakupují od 
paní Ing. Štefaňákové. Byly dotazy na lokaci pozemků, kterou starosta vysvětlil. Pan Havelka 
– bylo by možno sousedící pozemek zalesnit? Starosta – toto prověřím a bude záležet na 
postoji úřadů. V. Knížek – pozemky je komodita, která stále stoupá na ceně. Koupě je 
výhodná. Bylo hlasováno o koupi pozemků od ing. Kateřiny Štefaňákové za dohodnutou cenu 
ve výši 350 000,- Kč včetně uhrazení daně z převodu nemovitostí a poplatku za návrh na 
vklad do katastru nemovitostí. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
8. Projednání obecn ě závazné vyhlášky o volném pobíhání ps ů 
Starosta – oproti minulé verzi vyhlášky byla vypuštěna přísná klausule o náhubcích. Majitel 
psa bude mít pouze povinnost mít na veřejných místech psa na vodítku. K vyhlášce nebylo 
podstatných dotazů. 
Hlasování: 12 pro, 1 proti, 0 se zdržel 

9. Různé 
Pan Hanč – je třeba řešit situaci ohledně dodržování rychlosti na silnici okolo víceúčelového 
hřiště. Starosta – toto jsem konzultoval s dopravním inspektorátem. Budeme tuto situaci řešit. 
Pan Skala – možnost je ukazatel rychlosti. Pan Knížek – radar, který zachycuje rychlost má tu 
výhodu, že pokuty vybrané za rychlost je možno poukázat na účet města. Starosta – požádám 
o písemné stanovisko dopravního inspektorátu. Pan Rýgl – je třeba upravit dopravní značení 
ohledně opravy mostu. Starosta – spojím se rovněž s příslušnými odpovědnými sobami.  Pan 
Krejčí – zapomnělo se na městkou část za vodou. A to sice z hlediska umístění kontejnerů na 
bioodpad. Starosta – toto budeme řešit změněným plánem svozu, o toto může být předmětem 
diskuse. Pan Havelka –  na zastupitelstvu 15. 6. 2015 jsme byli informováni o možnosti koupi 
domu č. 159, starosta měl jednat o snížení jeho ceny, do dnešního dne jsme nebyli na 
zastupitelstvu informováni o tom,  jak vše dopadlo, nebyla podána informace ani 
prostřednictvím zpráv z jednání rady. Starosta – koupě se provedla, cena byla úspěšně 
snížena. S podrobnostmi je možno seznámit se na obecním úřadě. Pan Hanč – cca před rokem 
při ustavující schůzi zastupitelstva mi bylo slíbeno, že do rady města bude doplněn zástupce 
za SNK  Občané pro město. Počkám, zda se dohoda naplní  do konce ledna 2016, v případě, 
že nebude dohoda splněna, podám k 01. 02. 2016 rezignaci na člena zastupitelstva. Protože 
další diskuse nebylo, byl čten návrh usnesení. 
 
10. 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 05/2015 

Zastupitelstvo schvaluje: 
1. Ověřovatele zápisu  –  pana Miroslava Novotného a pana Josefa Havelku 

2. Hospodaření města k 31. 10. 2015 dle předloženého výkazu Fin1-12M 

3. Zastupitelstvo Města Vysokého Veselí schvaluje rozpočet města na rok 2016 jako 
schodkový ve výši příjmu 11 761 200,- a výdajů 12 781 200,-Kč. Schodek rozpočtu bude kryt 
z přebytku hospodaření z minulých let. 

4. Zastupitelstvo schvaluje jako závazné ukazatele pro změny rozpočtu během roku dodržení 
objemu paragrafů. Přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafů při jeho 
nepřekročení jsou plně v kompetenci starosty a účetní obce. Do výše 100.000,- Kč. 

 5. Zastupitelstvo města Vysokého Veselí deleguje na radu města pravomoc provádět mimo 
jiné již schválené úpravy příjmů i rozpočtová opatření v závazných ukazatelích výdajů do 
výše 100.000,-Kč na roky 2015 a 2016.  

6. Vypsání výběrových řízení na akce: zasíťování stavebních parcel Nevráticko, dodělání 
chodníku v ulicích 1. máje a družstevní, parkoviště u hřbitova včetně chodníku na hřbitově 
(hlavní kříž), oprava obecní stodoly pro spolkovou činnost, chodník v ulici Husova. 

7. Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019. 

8. Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků od ing. Kateřiny Štefaňákové za dohodnutou cenu 
ve výši 350 000,- Kč včetně uhrazení daně z převodu nemovitostí a poplatku za návrh na 
vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o tyto pozemky: číslo p. 442/37 o výměře 7285 m2, 
orná půda, číslo p. 443/57 o výměře 127 m2, orná půda, číslo p. 443/68 o výměře 2404 m2, 
trvalý travní porost, číslo p. 443/74 o výměře 4710 m2, trvalý travní porost, číslo p. 457/5 
o výměře 478 m2, orná půda, číslo p. 457/8 o výměře 316 m2, vodní plocha, číslo p. 457/9 
o výměře 83 m2, vodní plocha, číslo p. 459/3 o výměře 68 m2, vodní plocha, číslo p. 461/2 
o výměře 3705 m2, trvalý travní porost, číslo p. 471/6 o výměře 73 m2, trvalý travní porost. 

9. Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství v obci Vysoké Veselí. 

Bere na v ědomí: 
• Připomínky občanů i zastupitelů 
• Zprávu o činnosti rady 

 
Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 
 
Miroslav Novotný: _____________________   Josef  Havelka: __________________ 
 
Vyhotoveno dne 9. 12. 2015 


