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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 

26. 10. 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, Iveta Trejbalová 
 

Omluveni: Monika Vitvarová 

1/ Zahájení:  

Starosta Luboš Holman přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 13 zastupitelů. Monika 
Vitvarová byla omluvena. Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné. Dále starosta 
konstatoval, že námitka k zápisu z posledního jednání podána nebyla. Zápis byl k nahlédnutí 
ve vývěsce. Starosta navrhl tento program jednání. 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
3. Zprava z jednání rady města 
4. Zpráva o hospodaření za minulé období 
5. Prodej obecního pozemku 
6. Koupě pozemků 
7. Různé 
8. Usnesení – závěr 
Pan Jiří Hanč navrhl, aby byl do jednání zařazen další bod a to sice bod, který se týká 
základní školy. O zařazení tohoto bodu bylo hlasováno.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti.  
Pan Havelka navrhl doplnit program jednání o bod stav inženýrských síti. Starosta: „ Na tento 
bod je třeba se připravit, proto dávám protinávrh, aby byl zařazen jindy.“  
Hlasování: 8 pro, 0, proti. 5 se zdrželo  
Bod tedy zařazen nebyl. 
Starosta: „Stačilo upozornit, abych se na tento bod připravil a nebyl by problém tento bod 
zařadit.“ Bylo tedy znovu hlasováno o konečném programu. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, jeden se zdržel.  
Program jednání byl schválen. 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Iveta Trejbalová a pan Pavel Postolka. Jiného 
návrhu nebylo. Bylo tedy přistoupeno ke hlasování. 
Hlasování: pro, 0 proti, 2 hlasy se zdržely.  

3/ Zpráva z jednání rady města 

Mgr. Vladimír Knížek přednesl zprávu o činnosti rady města za poslední období. Ke zprávě 
bylo následujících dotazů. Pan Hanč: „ Rada se sešla pouze třikrát.“ Starosta: „Rada se schází 
dle potřeby.“ Další dotaz pana Hanče byl ohledně víceúčelového stroje. Starosta: „Tento stroj 
bude nutný, protože stávající smlouva s majitelem sběrného dvora, panem Mitlönerem 
nefunguje, takže obec bude nucena zřídit vlastní sběrný dvůr a stroj bude schopen všech 
nutných úprav odpadů, navíc dotace je devadesátiprocentní.“ Další dotaz pana Hanče byl na 
radní a to sice proč odstoupili od nákupu pozemků, pan Hanč navrhl, aby této nákup byl 
znovu zvažován. Pan Ing. Mydlář: „ Původní cenový návrh byl příliš vysoký.“ Pan Radek 
Bradna: „Byla zde navržena částka 50,- Kč za jeden metr čtvereční, což není příliš.“  
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4/ Zpráva o hospodaření za minulé období 

Každý zastupitel měl k dispozici přehled o hospodaření, které starosta vysvětlil hlavně 
z hlediska investic.  
Byly položeny tyto dotazy. Slečna Ing. Kořínková: „Nejprve položka 4116, plněno jen na 
40%.“ Paní Čížková: „Jedná se o transfery z krajského úřadu na nezaměstnané, toto se ještě 
změní.“ Dále bod 2132, příjem z pronájmu ostatních nemovitostí, plněno na 116%. Paní 
Čížková: „ Jedná se o bytové hospodářství, nájemníci řádně platí nájemné.“ Dále pozemní 
komunikace, plněno na 30%. Paní Čížková: „Jedná se o chodníky, toto není ještě zaplaceno.“ 
Dále zájmová činnost a kulturní dům, co sem patří. Paní Čížková: „Částka je vyšší, nakupoval 
se nový nábytek, sklo a jiné příslušenství.“ Pan Hanč, položka 3314, činnosti knihovnické, 
vysoká částka. Paní Čížková: „Dostali jsme dotaci 48.000,- Kč, zbytek jsme doplatili, bylo 
nutno nakoupit nový počítač a příslušný software, aby nabídka knih byla e stálé online 
nabídce.“ Další dotazy nebyly, proto se hlasovalo o hospodaření města, přičemž bylo již 
přítomno 14 zastupitelů. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

5/ Prodej obecního majetku 

Jedná se o opětovné projednání prodeje pozemku manželům Horáčkovým. Přihlédnuvše 
k nutnosti zakoupení nového geometrického plánu. Tento geometrický plán si již objednali a 
zaplatí manželé Horáčkovi. Paní Ing. Eliška Horáčková: „Pouze mne zarazila dlouhá doba 
řešení tohoto problému, i když jsem si zmíněný geometrický plán objednala sama.“ Starosta: 
„Tento problém je tedy zdárně vyřešen.“ 

6. Koupě pozemků 

Starosta blíže seznámil přítomné s pozemky, jejíž čísla a výměry obdrželi zastupitelé již 
v pozvánkách. Celkově 87m2 pozemků zamýšlí obec koupit od pana Vladimíra Mazury. 
Důvodem koupě je zamýšlené fotbalové hřiště poblíž hřiště víceúčelového. Pokud bude do 
budoucna hřiště budovánu, je nezbytné pozemky získat. Pan Hanč: „Existuje vize postavení 
hřiště od severu k jihu.“ Pan Havelka: „Proč jsme nekoupili pozemky od Sokola?“ Pan Ing. 
Čížek: „Toto bude možná předmětem dalšího jednání.“ Bylo hlasováno, protože další dotazy 
nebyly. 
Hlasování: 12 pro, 1 proti, 1 se zdržel.  
 
 
 
7. Problematika budovy základní školy 
Starosta seznámil s objemem prostředků, které byly za poslední dobu do školy a 
s problematikou financování podlimitních škol. Pan Hanč: „Měli bychom se zajímat 
především o budovy, které jsou v našem majetku, paní ředitelka již mnohokrát upozorňovala 
na neutěšený stav, mnoho prostředků bylo použito z dotací.“ Starosta: „ Je jedno, zda to byly 
peníze z dotací, je třeba dotáhnout již připravené věci do konce.“ Ing. Mydlář: „Všichni 
chceme dát tyto věci do pořádku a zlepšit komfort pro děti, které chceme ve škole udržet, vše 
je třeba ale dělat postupně.“ Starosta: „ Navrhuji odsouhlasit výzvu na rekonstrukci WC 
přibližně v objemu 1.200.000,-Kč.“ Pan Skala: „Nerozumím skutečnosti, proč projekt na WC 
školy již 3 roky leží a nedělá se.“ Starosta: „Nejprve bylo nutné statické zajištění školy.“ Pan 
Hanč: „Již před několika lety jsem upozorňoval na špatný stav podlahy tělocvičny.“ Starosta:  
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„Je třeba také investovat do jiných věcí v obci, škola je velmi stará a je třeba se 
tomuto problému věnovat.“ Bylo hlasováno o vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci 
toalet školy. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
 
 
8. Různé 
 
Pan Hanč: „ Je možné do příštího zastupitelstva dát bod odkup pozemků os TJ. V. Knížek: 
„Pozemky jsou komodita, která stoupá na ceně, tuto otázku bych otevřel.“ Paní Ing. 
Horáčková: „ V jaké fázi je projektová dokumentace na chodník na Vinici?“ Starosta: 
„Projektová dokumentace je zajištěna a pan Knížek zajišťuje souhlasy majitelů přilehlých 
pozemků a nemovitostí, bohužel jsou mezi nimi i majitelé pocházející z Prahy a Kladny, takže 
je problém je sehnat k podpisu. Bez souhlasů nelze vydat stavební povolení.“ Pan Rýgl: 
„Problém s postavením kontejneru a parkujícího kamionu pana Dejla.“ Starosta: „Tento 
problém je řešen.“ Dále se pan Rýgl zeptal, proč se nebuduje chodník před nemovitostí bratrů 
Marešových. Starosta: „S bratry Marešovými jsme vstoupili v jednání a řešení problémů je na 
dobré cestě a k oboustranné spokojenosti.“ Dále pan Rýgl upozornil na znečištění chodníků 
hnojem, které pochází z vleků traktoru Volanické akciové společností. Pan Ing. Čížek: 
„Řidičům traktorů můžu domluvit, jestliže toto nepomůže, je možno tuto věc nahlásit na 
policii a příslušní řidiči budou pokutováni.“ Dále pan Ing. Čížek konstatoval, že je daleko 
lépe, když se v rámci zastupitelstva věci řeší v klidu, jakékoli útoky nebo invektivy jsou 
kontraproduktivní. Je třeba také přizvat paní ředitelku. Pan Hanč: „Chválím místostarostu za 
přesné a podrobné zápisy, tato věc se velmi zlepšila, nedochází potom následně 
k nedorozuměním a tato cesta podrobného zápisu je správná.“ Pan Skala: „Žádal jsem na 
městě o koupi pozemku a nedostalo se mi odpovědi.“ Starosta: „Tento problém prověřím, 
pošlu písemné vyjádření.“ Paní MUDR. Strejčková také projevila zájem o pozemek, starosta 
vysvětli, kde je možno míněnou žádost na internetových stránkách města nalézt. Pan Hanč 
upozornil a špatný stav nové silnice k Pyrámu.  Starosta: „Toto již řeší příslušné orgány, které 
jsme dávno upozornili.“ Pan Skala: Bylo by dobré řešit i omezení rychlosti u hřiště.“ Starosta: 
„Již jsem jednal se všemi institucemi, které toto povolují, tato věc je z jejich hlediska 
neprůchodná.“ Pan Krejčí: „Poblíž kontejneru v Buvově ulici parkuje neznámé vozidlo a 
brání dostupnosti. Starosta: „Pokusíme se vozidlo zjistit.“ Dalších dotazů či jednání nebylo, 
bylo proto tedy přistoupeno k návrhu usnesení, který četl Mgr. Vladimír Knížek.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  
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USNESENÍ 06/2016 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 
 
 
Ověřovatele zápisu, paní Ivetu Trejbalovou a pana Pavla Postolku 

 
 

Hospodaření města ke dni 30. 9. 2016 tak, jak bylo předloženo. 
 
 

Koupi pozemků, tak jak bylo předloženo:  
Pozemek č. 460/1 výměra 213 m2, trvalý travní porost 
Pozemek č. 461/1 výměra 2229 m2, trvalý travní porost 
Pozemek č. 461/4 výměra 3818 m2, trvalý travní porost 
Pozemek č. 663/3 výměra 27 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
Celkem výměra pozemků 6.287 m2, cena 150.000,- Kč včetně uhrazení daně z převodu a 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí.  
 
Výběrové řízení na rekonstrukci WC v  budově základní školy a podání žádosti o dotaci 
do programu Královéhradeckého kraje POV 
 
 
 

 
 

Bere na vědomí: 

Připomínky občanů i zastupitelů a zprávu z rady obce  
 

 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iveta Trejbalová: _____________________ Pavel Postolka: __________________ 
 
Vyhotoveno dne 27. 10. 2016 


