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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
8. 2. 2016 

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

Omluveni: Iveta Trejbalová, Ing. Radek Mydlář, Jiří Hanč 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů. Iveta 
Trejbalová, Ing. Radek Mydlář a Jiří Hanč byly omluveni. Zastupitelstvo bylo tedy 
usnášeníschopné.  Dále starosta konstatoval, že námitka k zápisu z posledního jednání podána 
nebyla a zápis z minulého jednání je k nahlédnutí na obecním úřadě a na internetových 
stránkách města. 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
3. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu 

v lokalitě Z1, Z2 a Z3 dle ÚP 
4. Různé 
5. Usnesení - závěr 

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

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Zdeněk Kykal a Ing. Miroslav Čížek. Jiného návrhu 
nebylo. Bylo tedy přistoupeno ke hlasování. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržely.  
 
3/ Podání žádosti o bezúplatný p řevod pozemk ů od Státního pozemkového ú řadu 
v lokalit ě Z1, Z2 a Z3 dle ÚP. 
Starosta seznámil s pozemky, které budou převedeny Od Státního pozemkového fondu, 
vysvětlil umístění pozemků a jejich výměru. Ing. Polanecký se zeptal na záměr s pozemky. 
Starosta – záměr je získat pozemky k účelu výstavby na bydlení. Jednalo se o tyto pozemky: 
491/1, 491/19 a 500/25, každý pozemek v katastrálním území Vysoké Veselí. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

4/ Různé 
V rámci tohoto bodu starosta seznámil přítomné o žalobě na město z důvodu určení 
vlastnických vztahů mezi městem a církví. Souhrn pozemků je cca 10 ha půdy – louky a pole. 
Ing. Polanecký nabídl informační schůzku na téma kotlíkové dotace. Starosta – město 
poskytne prostory na schůzku s občany. Ing. Horáčková – došlo k situaci, kdy bylo velmi 
nebezpečné náledí a chodníky a vozovky byly málo ošetřeny. Starosta – toto zlepšíme. Ing. 
Čížek – ceny v elektronických dražbách pozemků, o kterých se jednalo minulé zasedání, jsou 
přemrštěné a jejich nákup nedoporučuji.  
 
5. Usnesení a záv ěr 
Mgr. Vladimír Knížek četl návrh usnesení, ke kterému nebylo připomínek. 
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 3 se zdržely 
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USNESENÍ 02/2016 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
 
 
� Ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Čížka a pana Zdeňka Kykala  

 
� Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu 

v lokalitě Z1, Z2 a Z3 dle ÚP. Jedná se o tyto pozemky: 500/25 v katastrálním území 
Vysoké Veselí o výměře 6.001 m2, 491/19 v katastrálním území Vysoké Veselí o 
výměře 15.383 m2 a 491/1 v katastrálním území Vysoké Veselí o výměře 1.086 m2 

 
 

Bere na v ědomí: 
Připomínky občanů i zastupitelů a informaci o církevních restitucích v obci Vysoké Veselí 
 
 
Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Čížek: _____________________   Zdeněk Kykal: __________________ 
 
Vyhotoveno dne 8. 2. 2016 


