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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 

2. 5. 2016 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, 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, Monika Vitvarová 
 

Omluveni: Iveta Trejbalová 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 14 zastupitelů. Iveta 
Trejbalová byla omluvena z důvodu nemoci. Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné. Dále 
starosta konstatoval, že námitka k zápisu z posledního jednání podána nebyla. Zápis byl 
k nahlédnutí ve vývěsce. Pan Josef Havelka však upozornil, že chyběl zápis na internetu. 
V. Knížek - toto bude napraveno. Starosta navrhl tento program jednání. 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
3. Zpráva z jednání rady města 
4. Zpráva o hospodaření za minulé období 
5. Projednání rozpočtových změn 
6. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky města za rok 2015 
7. Projednání nabídky TJ Sokol na odkup pozemků 
8. Různé 
9. Usnesení - závěr 

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

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ladislav Trejbal a pan Miroslav Novotný. Jiného 
návrhu nebylo. Bylo tedy přistoupeno ke hlasování. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  
 

3/ Zpráva z jednání rady m ěsta 
Mgr. Vladimír Knížek přednesl zprávu o činnosti rady města za poslední období. Ke zprávě 
o činnosti rady byly tyto dotazy: Pan Hanč – Zaslali jsme žádost na radu města, aby nám byly 
poslány zápisy z rady města. Rád bych věděl, zda máme posílat žádost na každou radu, anebo 
zda stačilo poslat jen jednou. Starosta – Dle zákona je nutno pokaždé poslat žádost. Je možno 
přijít a zápis bude na městském úřadě okopírován. Pan Skala – Dopravní značení je problema-
tické i na křižovatce ve směru na Jičín. Starosta – Hlídky policistů jsou časté, což přispívá 
k bezpečnosti silničního provozu v obci. Dopravní odbor je proti dalšímu snižování rychlosti 
za okolností, že v obci je povolena rychlost 50 km/h. Radar je drahá záležitost a nic neřeší. 
Dále pan Kymlička – Cena za rekonstrukci stodoly je vysoká. Starosta – Při rekonstrukci 
zůstanou pouze obvodové zdi a je to zhodnocování obecního majetku. Již v únoru zastupitel-
stvo odsouhlasilo výběrové řízení na tuto akci. Starosta dále seznámil s nabídkovými cenami. 
Bude se jednat o obecní stodolu pro spolkovou činnost. Jiných dotazů nebylo. Starosta dal 
odsouhlasit předloženou zprávu z rady obce. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
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4/ Zpráva o hospoda ření za minulé období 
Každý zastupitel měl k dispozici přehled o hospodaření, které starosta vysvětlil hlavně 
z hlediska investic. Byly tyto dotazy: Pan Hanč – Se zeptal na položku péče o vzhled obcí. 
Starosta – platy zaměstnanců, údržba a opravy strojů, PHM a sekání veřejných prostranství. 
Na veřejně prospěšné práce budou přijati další dva nezaměstnaní. Dalších dotazů nebylo, 
proto dal starosta hlasovat.  
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

5/ Projednání rozpo čtových zm ěn 
Každý zastupitel obdržel v pozvánce i přehled rozpočtových změn, který starosta bod po bodu 
vysvětlil. Dotazy: Paní Ing. Horáčková – Situace kolem chodníku Na vinici. Starosta – Do 
konce června 2016 by měla být hotova projektová dokumentace. Pan Havelka – Nevychází 
mně číslo ceny rekonstrukce hřbitova. Starosta – Projektová dokumentace nepočítala 
s úpravou pískovců, je zde rezerva na tyto a jiné práce. Dalších dotazů nebylo. 
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 4 hlasy se zdržely.  

6. Projednání záv ěrečného ú čtu m ěsta a účetní závěrky za rok 2015 
Starosta konstatoval, že kompletní závěrečný účet města byl zveřejněn na internetových 
stránkách města, starosta stručně seznámil přítomné s tímto dokumentem a zdůraznil nejdůle-
žitější body. Dále účetní seznámila přítomné s účetní závěrkou města za rok 2015. Každý 
zastupitel jednotlivě podepsal souhlas s účetní závěrkou obce. Auditem byly zjištěny pouze 
méně závažné nedostatky, které starosta rovněž vysvětlil. Zastupitelstvem musí být přijata 
následující opatření: zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města za rok 2015 s výhradou a 
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývající ze zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2015:  
- ukládá účetní dodržovat druhové třídění rozpočtové skladby – úkol trvalý 
- ukládá starostovi obce zajistit vrácení chybně vypočítané odměny neuvolněným zastupite-

lům ve funkci člena rady ve výši 180,- Kč měsíčně ode dne voleb do 08/2016.  
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
 
 
 
7. Projednání nabídky TJ Sokol na odkup pozemk ů 
Valná hromada TJ Sokol schválila volný prodej pozemků ve vlastnictví TJ Sokol. Jedná se 
o pozemky p. č. 262/7, v katastrálním území Vysoké Veselí, o výměře 3.477 m2 a p. č. 262/2, 
v katastrálním území Vysoké Veselí, o výměře 777 m2. Jedná se o pozemky za restaurací za 
rybníkem. Nabídková cena je 100,- Kč za jeden m2. Pan Hanč – Město by mělo projevit zájem 
o koupi pozemku vzhledem ke skutečnosti, že do budoucna tento pozemek bude nutný 
k pořádání kulturních akcí. Tento pozemek by mohla zakoupit třetí osoba. Pan Čížek – Když 
se stavělo hřiště, obec dala pozemek zdarma a 700 tis. Jako příspěvek na hřiště. Přesto jsem 
ochoten jednat o ceně. Ladislav Trejbal – Jak se dospělo k této ceně. Petr Bradna – Jedná se o 
starou cenu, je možné svolat valnou hromadu a jednat o jiné ceně. Starosta – Valná hromada 
TJ Sokol nabídne jinou cenu a o ní bude jednat rada města, po té rozhodne schůze zastupitel-
stva. Toto rozhodnutí bylo tedy odloženo na příští zasedání zastupitelstva.  
 
8. Různé 
Pan Kymlička – Ve hře je i směna pozemků mezi TJ Sokol a městem. Pan Havelka – Zda by 
bylo možné udělat parkové úpravy v prostoru sochy ve Veselské Lhotě, dále zabezpečit 
objekt, který obec nedávno koupila – okna a dveře. Pan Rýgl – Probíhala uzávěra mostu, 
který nakonec nebyl opraven, ale byla poničena ulice Prof. Seemana. Udělat harmonogram 
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svozu bioodpadu. Starosta – Uzávěrka je věc odboru dopravy, poničená silnice bude 
opravena a dále bude řešeno dopravní značení křižovatky ulice Lhotecká a Mírové náměstí. 
Pan Burda – Zlepší se situace ohledně pobíhání psů. Starosta – Probíhá spolupráce s útulkem 
v obci Pátek u Poděbrad. Pan Ing. Polanecký – Situace ohledně plotu u husitského kostela. 
Starosta – Sama církev nemá příliš finančních prostředků, v tomto ohledu by obec mohla 
církvi pomoci, s farářkou husitské církve budeme jednat. Dalších dotazů či jednání nebylo, 
bylo proto tedy přistoupeno k návrhu usnesení, který četl Mgr. Vladimír Knížek. 
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USNESENÍ 03/2016 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 

Ověřovatele zápisu, pana Miroslava Novotného a pana Ladislava Trejbala 
 
Zprávu z rady obce tak, jak byla čtena 
 
Hospodaření města ke dni 30. 4. 2016 tak, jak bylo předloženo. 

 
Rozpočtové změny na druhé čtvrtletí 2016 tak, jak byly předloženy 

 
Závěrečný účet města s výhradou a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývající 
ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015:  
- ukládá účetní dodržovat druhové třídění rozpočtové skladby – úkol trvalý 
- ukládá starostovi obce zajistit vrácení chybně vypočítané odměny neuvolněným zastupite-

lům ve funkci člena rady ve výši 180,- Kč měsíčně ode dne voleb do 08/2016.  
 
Účetní uzávěrku za rok 2015 

Zastupitelstvo odkládá: 
Odkoupení pozemků p. č. 262/7, v katastrálním území Vysoké Veselí, o výměře 3.477 m2 a p. 
č. 262/2, v katastrálním území Vysoké Veselí, o výměře 777 m2 

 

Bere na v ědomí: 
Připomínky občanů i zastupitelů  
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 
 
Ladislav Trejbal       Miroslav Novotný  
 
 
 
Vyhotoveno dne 4. 5. 2016 


