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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 

27. 7. 2016 
 

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: Ing. Radek Mydlář, Monika Vitvarová 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 13 zastupitelů. Monika 
Vitvarová a Ing. Radek Mydlář byly omluveni 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. Zápisem starosta pověřil Mgr. Vladimíra Knížka. 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
3. Zpráva z jednání rady města 
4. Zpráva o hospodaření za minulé období 
5. Prodej obecního majetku 
6. Bezúplatný převod pozemků od pozemkového úřadu 
7. Projednání stavu zakázek rekonstrukce stodoly, obnova rybníka 
8. Podání žádosti na MMR, sociální bydlení  
9. Různé 
10. Usnesení - závěr 

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

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Miroslav Čížek a pan Zdeněk Kykal. Jiného 
návrhu nebylo. Bylo tedy přistoupeno ke hlasování. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 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: „Jak se provádí umísťování kontejnerů na 
bioodpad tak, aby to vyhovovalo většině občanů?“ Starosta: „Kontejnery se pravidelně 
přemisťují dle plánu, který zatím vyhovuje a zatím si nikdo nestěžoval.“ Další dotaz pana 
Hanče se týkal solárních lamp na katolickém hřbitově. Starosta: „Toto bylo předmětem 
jednání rady i zastupitelstva z předchozího období a občané jsou se solárními lampami na 
hřbitově velmi spokojeni i z toho důvodu, že osvětlením je předcházeno vandalství na 
hrobech.“ Další dotaz pana Hanče se týkal stavebního dozoru na akci rekonstrukce stodoly. 
Starosta: „Stavební dozor zatím nebude najat z důvodu přemrštěných nabídkových cen za tuto 
službu. Protože dalších dotazů nebylo, starosta dal hlasovat o zprávě z rady města. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
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4/ Prodej obecního majetku 
Z důvodu jednoduchosti záležitosti starosta nejprve přistoupil k projednání prodeje pozemku 
manželů Horáčkovým. Jedná se o pozemek 179/171 v k. ú. Vysoké Veselí o rozloze 30 m2. 
Pozemek je již součástí zahrady Horáčkových, proto je tento prodej nutný. Dotaz měla pouze 
paní Horáčková, která poznamenala, že je možné, že na základě starého pozemkového plánu 
nebude možné transakci provést.  Starosta přislíbil, že záležitost prokonzultuje s odborníkem, 
panem Ing. Horákem ze Žlunic.  
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

5/ Bezúplatný p řevod pozemk ů od pozemkového ú řadu 
Starosta seznámil přítomné se žádostí města o bezúplatný převod pozemků na Nevraticku za 
účelem bytové výstavby. Jedná se o pozemky 491/31, 500/25 a 491/19. Starosta dále vysvětlil 
lokaci a výměru pozemků. Dalších dotazů nebylo, starosta tedy přistoupil ke hlasování. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 hlasy se zdržely.  

6/ Projednání stavu zakázek, oprava stodoly, obnova  rybníka 
Starosta nejprve vysvětlil nutnost projektové dokumentace na výstavbu nové vodní plochy. 
Dotaz pana Havelky byl ohledně ceny nové vodní plochy. Starosta: „Cena bude přibližně 
sedm milionů Kč a bez dotací by obec tuto akci nemohla uskutečnit, proto je projektová 
dokumentace nezbytná.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Dále byla projednávána problematika rekonstrukce obecní stodoly. Starosta seznámil 
přítomné s posudkem od projektanta. Je nutné srovnání terénu a obnovení základů 
obvodových zdí. Posudek od projektanta, pana Luboše Lonského byl k nahlédnutí na místě. 
Celková cena stavby bude tedy navýšena na 2.834.550,- Kč s DPH. Dotazy- Pan Ing. 
Polanecký: „Není to situace, ve které by měl být vyhotoven nový projekt?“ Starosta: „Tato 
možnost byla také konzultována a odborníci došli k názoru, že ne.“ Pan Hanč: „Cena je 
vysoká, k čemu bude budova vlastně sloužit?“ Starosta: „Pro potřeby spolků a hlavně obce.“ 
Starosta: „U starých domů jsou vícepráce ve výši 20% běžné.“ Pan Havelka: „Jedná se o 
garáž za 3 miliony.“ Starosta: „Tato budova je nutná.“ O této rozpočtové změně bylo 
hlasováno. 
Hlasování: 8 pro, 1 proti, 4 hlasy se zdržely.  
 
7/ Podání žádosti na ministerstvo pro místní rozvoj  na sociální bydlení 
Jedná se o dům čp. 171, bývalá báťovna. Do konce roku by měla být zpracována projektová 
dokumentace. Mohly by zde být dva byty na sociální bydlení. Je možné požádat i o peníze na 
nákup nemovitosti, což by mohlo buďto celkově nebo částečně pokrýt i nákup v minulém 
období. Pan Havelka: „V minulosti jste informoval, že na tuto dotaci je dům příliš malý.“ 
Starosta: „Podmínky dotace se změnily, dostaneme i na pouhé dva byty.“ Pan Ing. Čížek: „V 
podstatě uděláme dvě dobré věci. Nemovitost bude opravena, což přispěje k dobrému vzhledu 
obce a pomůžeme potřebným lidem, které si obec bude moci vybrat.“ Mgr. Vladimír Knížek: 
„Výběr uživatelů bytů bude velmi důležitá věc, která bude v kompetenci obce.“ Dalších 
dotazů nebylo, proto bylo přikročeno ke hlasování. 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
 
8/ Různé 
Pan Kymlička: „Poslední dobou se setkáváme s navyšováním ceny za vícepráce. Bylo by 
dobré tomuto navyšování smluvně zamezit. Toto je dnes již možné. Starosta: „Ne všechny 
akce byly s vícepracemi, například zateplení ZŠ, chodníky, statické zajištění a jiné.“ Pan 
Havelka: „Bude přistoupeno k nějaké formě parkové úpravy na prostranství kolem sochy 
Máří Magdalény ve Veselské Lhotě?“ Starosta: „V současné době nelze nic sázet z důvodu 
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sucha, toto musí být řešeno na jaře nebo na podzim“. Ing. Horáčková se zeptala, kdy 
proběhne akce rekonstrukce chodníku na vinici. Starosta: „Akce proběhne příští rok.“ Dále 
upozornila na nedostatek jízdních řádů na autobusové zastávce na náměstí. Starosta: „Řády 
byly dolepeny dnešní dopoledne a jejich úplnost zkontroluji.“ Pan Ryba: „ Obrubníky u nově 
rekonstruované silnice v ulici Karla Vacka jsou zasazeny jen do hlíny.“ Starosta: „Toto budu 
konzultovat s inspektorem silničních sítí.“ Také pan Ryba upozornil na možnost vybudování 
chodníku v ulici Karla Vacka. Toto se setkalo se souhlasným stanoviskem přítomných. 
Starosta: „Můžeme se domluvit, že zadáme projektovou dokumentaci.“ Protože nebylo 
dalších dotazů a připomínek, Mgr. Knížek přečetl návrh usnesení, který byl odsouhlasen 
následovně: 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  
 

 
USNESENÍ 04/2016 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 

Ověřovatele zápisu, pana Ing. Miroslava Čížka a pana Zdeňka Kykala 
 
Zprávu z rady obce tak, jak byla čtena. 
 
Hospodaření města k 30. 06. 2016 
 
Prodej pozemku 179/171 v katastrálním území Vysoké Veselí o výměře 30 m2 manželům 
Horáčkovým za cenu 200,- Kč za jeden m2. 

 
Bezplatný převod pozemků od SPÚ Hradec Králové – 491/31, 500/25, 491/19 v katastrálním 
území Vysoké Veselí 
 
Následující rozpočtové změny: 

 
Vyhotovení projektové dokumentace na novou vodní plochu v katastru Vysoké Veselí za 
cenu 312.543,- Kč. Dodatek č. 1 ke smlouvě na rekonstrukci obecní stodoly, kterým se 
navyšuje cena akce na 2.834.550,- Kč. Rozpočtovou změnu č. 3 na tyto akce, paragraf 2341-
6121, 312.543,-Kč a paragraf 6171- 5171, 410.000,-Kč. 
 
Podání žádosti o dotaci na sociální bydlení čp. 159 

 

Bere na v ědomí: 
Připomínky občanů i zastupitelů  
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Čížek: _____________________ Zdeněk Kykal: __________________ 
 
Vyhotoveno dne 28. 7. 2016 


