
 1 

Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 

7. 12. 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, Monika Vitvarová 

 

Omluveni: Iveta Trejbalová, Ladislav Trejbal 

1/ Zahájení:  

Starosta Luboš Holman přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů. 

Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné. Dále starosta konstatoval, že námitka k zápisu 

z posledního jednání podána nebyla. 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 + rozpočtové změny 

5. Projednání rozpočtu na rok 2017 

6. Informace o lokalitě Z1 

7. Různé 

8. Usnesení – závěr 

Pan Jiří Hanč navrhl, aby byly do jednání zařazeny další body a to sice základní škola a koupě 

pozemků od TJ Sokol. Dále by bylo dobré seznámit přítomné s činností kontrolního výboru, 

který navštívil základní školu a zabýval se tamními problémy. Je k dispozici zpráva na toto 

téma. Starosta: „Tento bod škola je možno zařadit do bodu různé, problematika koupě 

pozemku bude řešena až po jednání valné hromady TJ Sokol, o škole jednala již rada za 

přítomnosti paní ředitelky Mgr. Elišky Hvězdové a byl stanoven harmonogram akcí pro 

školu.“  O zařazení bodů škola a pozemků bylo hlasováno.  

Hlasování o bodu škola: 4 pro, 8 proti, 3 hlasy se zdržely.  

Hlasování o bodu pozemky TJ Sokol: 5pro, 3 proti, 5 se zdrželo.  

Pan Mgr. Vladimír Knížek poděkoval za přítomnost paní ředitelce školy a omluvil se za 

chybu, díky které nebyla paní ředitelka pozvána na veřejné zasedání v letních měsících. Dále 

potvrdil, že zmíněné body mohou být zařazeny do bodu různé. Skutečnost, že body nejsou na 

hlavním programu, je jen procesní detail. Zmíněné body byly tedy zařazeny do bodu různé. 

Nakonec tedy bylo hlasováno o konečné podobě programu s tím, že bod škola a bod o 

pozemcích TJ bude projednán v bodu různé. 

Hlasování:12 pro, 0, proti. 1 se zdržel 
Program jednání byl schválen. 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Monika Vitvarová a pan Zdeněk Kykal. Pan 

Havelka navrhl jako druhého ověřovatele pana Hanče. Hlasování: 4pro, 2 proti, 8 hlasů se 
zdrželo.  Hlasováno o původním návrhu Paní Vitvarová a pan Kykal. Hlasování: 7pro, 2 
proti, 4 hlasy se zdržely. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny, proto byl navržen pan Ing. 

Mydlář jako druhý ověřovatel. Pan Havelka navrhl opět pana Hanče. Hlasování:4 pro, 3 proti, 
6 hlasů se zdrželo. Bylo hlasováno o panu Ing. Mydlářovi: Hlasování:8 pro, 0 proti, 5 hlasů 
se zdrželo.  

Ověřovateli zápisu se stali paní Monika Vitvarová a pan Ing. Radek Mydlář. 
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3/ Zpráva z jednání rady města 

Mgr. Vladimír Knížek přednesl zprávu o činnosti rady města za poslední období. Ke zprávě 

bylo následujících dotazů. Pan Ing. Polanecký se zeptal na dodatek ke smlouvě s firmou, která 

buduje chodník v Husově ulici. Starosta: „Jedná se pouze o prodloužení termínu do května 

roku 2017 z důvodu přicházející zimy a z důvodu dohody s bratry Marešovými, majiteli 

přilehlého pozemku.“ Pan Skala: „Proč nebyl radou schválen úklid toalet TOI na 

víceúčelovém hřišti?“  Starosta: „V žádosti nebyla zmíněna žádná finanční suma, bylo tam 

jen, aby rada zajistila vyčištění.“ Pan Havelka: „Byla schválena částka 5.500,- Kč pro SDH, je 

to částka celková nebo pro jednotlivce?“ Starosta: „Tato částka byla rozdělena mezi několik 

členů za údržbu techniky.“ Pan Hanč se zeptal na odměnu ve výši 8.000,- Kč pro 

společenskou komisi. Starosta odpověděl, že komise funguje již dlouhodobě, zabývá se 

životními událostmi občanů jako narozeniny nad 70 let, svatby a vítání občánků, odměna pro 

komisi je již dlouhou dobu stejná.  

 

4/ Zpráva o hospodaření za minulé období + rozpočtové změny 

Každý zastupitel měl k dispozici přehled o hospodaření a rozpočtové změny, které starosta 

vysvětlil. Byly položeny tyto dotazy. Slečna Ing. Kořínková: „Položky 3613, 3631 a 5154 

vyčerpáno je malé procento, navíc není dělitelné dvanácti. Paní Čížková: „Toto je převáděno 

z roku na rok, proto nemusí být dělitelné 12. Pan Havelka: „Výdaje 6171, co prodražilo místní 

správu?“ Paní Čížková: „Jedná se o celkový součet i s opravami.“ Ohledně tohoto byly i 

odsouhlaseny rozpočtové změny.“ Protože dalších dotazů nebylo, bylo přistoupeno ke 

hlasování o hospodaření ke dni 31. listopadu 2016.  

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel 
Hospodaření obce ke dni 31.11.2016 bylo schváleno. 

Starosta seznámil přítomné s rozpočtovými změnami, jejichž přehled měl k dispozici každý 

zastupitel. Výměna oken v obecních budovách, ve škole a v kulturním domě, starosta 

prohlásil, že by spíše upřednostnil výměnu oken ve školní jídelně oproti výměně oken 

v kulturním domě. Dotazů nebylo, bylo tedy hlasováno. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
Předložené rozpočtové změny byly schváleny. 

5/ Rozpočet města na rok 2017 

Starosta seznámil přítomné se změnami, které nebyly dříve již známy. Byly to peníze na 

školu, na přenesenou působnost a. t. d. Seznámil s částkami, které jsou připraveny na 

budování v základní škole. Bylo následujících dotazů. Pan Ing. Polanecký: „Chci se zeptat na 

položku obnovy rybníka, tu jsem nenašel, proč?“ Starosta: „Vše je zahrnuto v položce ZTV, 

nevíme však, zda tuto akci stihneme.“ Pan Hanč: „Chtěl bych poprosit, zda by bylo možné 

tuto položku ZTV více v rozpočtu rozepsat.“ Starosta: „Takto se tato položka rozepisuje 

každoročně a na zastupitelstvu záleží upřesnění toho, co sem bude zahrnuto.“ Vysvětlil 

položky, které budou zahrnuty do ZTV v roce 2017. K položkám nebylo námitek. Pan 

Havelka: „Položka TJ Sokol by měla být zahrnuta standardně v rozpočtu.“ Starosta: „V době, 

kdy bude proúčtován příspěvek aktuální, není problém se bavit o dalších penězích.“ Pan 

Hanč: „Jsme členy svazu obcí a bylo podepsáno memorandum s Českým olympijským 

výborem, že peníze plynoucí do rozpočtu za hrací automaty odejdou z jedné čtvrtiny do 

sportovní činnosti.“ Starosta: „Jsme právní subjekt, který jedná samostatně a ani svaz obcí 

nám nemůže nic nařizovat.“ Pan Kymlička: „V rozpočtu jsem nepostřehl pozemky na stavbu 

rodinných domů.“ Starosta: „Toto bude projednáno v bodu 6 dnešního jednání.“ Pan Skala: 

„TJ Sokol udělal hodně pro město organizací veselských her, po ukončení her se TJ stává 
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popelkou, to, co říkal pan Hanč ohledně svazu obcí je správný trend.“ Protože dalších dotazů 

nebylo, starosta vyzval zastupitele ke hlasování. 

Hlasování: 8 pro, 2 proti, 3 se zdržely 
Rozpočet města na rok 2017 byl schválen jako vyrovnaný ve výši příjmů 12.385.600,-Kč a 

výdajů ve výši 12.385.600,-. 

 

6. Informace k lokalitě Z1 

Starosta blíže seznámil přítomné se situací kolem pozemků na výstavbu rodinných domů. 

Seznámil s pozemky, které patří panu Kaskovi a bylo by nutno tyto pozemky koupit dříve než 

developerská firma, která má s pozemky jiné úmysly. Prodejem parcel by se finanční 

prostředky městu vrátily.  Pan Hanč rekapituloval činnost zastupitelstva ohledně stavebních 

pozemků. Starosta vysvětlil, proč se některé převody pozemků povedli a jiné ne. Pan Hanč se 

zeptal, jaká projekční firma vyhotovila plán sítí. Starosta: „Projekční firma Tomáš Rak.“ Pan 

Hanč: „Dohodli jsme se, že půjdeme cestou odkupu pozemků od paní Záveské, proč budeme 

kupovat pozemky od pana Kasky?“ Starosta: „Nakoupené pozemky od pana Kasky umožní 

přístup do Veselské Lhoty, navíc je toto nutné z hlediska příslušných úřadů v Jičíně.“ Pan 

Čížek: „Musíme plánovat dopředu a přihlédnout k nutnosti místa pro více pozemků a v zájmu 

obce je koupit pozemky pana Kasky dříve než developerská firma.“ Pan Skala: „K tomuto 

řešení se dostáváme příliš pozdě, toto řešení trvá příliš dlouho.“ Pan Havelka: „Jsem pro 

koupi pozemků, aby se mohlo začít stavět a získat druhou polovinu.“ Starosta: „Prostředky na 

nákup pozemků máme.“ Starosta vyzval ke hlasování o koupi následujících pozemků 

v katastrálním území Vysoké Veselí. 491/37, 4688m2, 491/20, 10.375m2, 491/22, 1.444m2 a 

495/13, 90m2 celková cena ve výši 3.193.263,-Kč.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Nákup pozemků v katastrálním území Vysoké Veselí 491/37, 4688m2, 491/20, 10.375m2, 

491/22, 1.444m2 a 495/13, 90m2 celková cena ve výši 3.193.263,-Kč, byl schválen.  

 

7. Různé 
Starosta seznámil přítomné se skutečností, že město 3. typu požaduje, aby byl určen člen 

zastupitelstva pro řešení územního plánování s obcí 3. typu. Budou se průběžně vyhodnocovat 

potřeby obce z tohoto hlediska. Jako tato osoba byl navržen starosta Luboš Holman.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Starosta Luboš Holman byl schválen jako pověřená osoba pro jednání s obcí třetího typu 

ohledně územního plánu. 

Dále starosta vyzval ke hlasování o rozpočtové změně 1012 – nákup pozemků za cenu 

3.193.263,- Kč 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Rozpočtová změna 1012 na nákup pozemků v katastrálním území Vysoké Veselí. 491/37, 

4.688m2, 491/20, 491/22, 873m2 a 495/13, 90m2 ve výši 3.193.263,-Kč byla schválena. 
 

Pan Hanč seznámil přítomné s výsledkem jednání kontrolního výboru v základní škole dne 

15. 11. 2016. Tato zpráva byla vypracována velmi podrobně. Pan Mgr. Vladimír Knížek 

poděkoval kontrolní komisi za perfektně provedenou práci. Pan Hanč mimo jiné upozornil na 

nutnost obnovení činnosti a aktualizaci školské rady. Tímto úkolem byl pověřen pan Mgr. 

Vladimír Knížek, který potvrdil nutnost tohoto kroku a zároveň poděkoval členům SDH 

Vysoké Veselí za akci Rozsvícení vánočního stromečku. Tato akce se zdařila a hasiči zároveň 

dokázali uskutečnit výjezd k mimořádné události.  Za toto jim rovněž náleží dík. Pan Skala se 

zeptal na harmonogram prací na základní škole. Pan Mgr. Vladimír Knížek znovu přečetl bod 

rady města, který se této problematiky týkal. Paní Mgr. Eliška Hvězdová zdůraznila, že je 

třeba ujasnit podrobnosti kolem nové leasingové smlouvy na kotel ve škole. Starosta: „Bude 

sjednána schůzka s panem Ing. Svatoněm, které budu účasten rovněž já a paní ředitelka, zde 
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bude vše ujasněno.“ Mgr. Eliška Hvězdová: „Hlavně je nutno stanovit, jakým způsobem 

bude navýšeno financování školy vzhledem k novému leasingu.“ Pan Rýgl upozornil na stav 

uzávěry v ulici 1. Máje, dále na rekonstrukci hřbitovních vrat a konečně na stav věcí ohledně 

chodníku v ulici Na Vinici. Starosta: „Na stav silnic se přeptám pana Bulíčka, na hřbitově je 

problém, protože zakázka závisela na paní, která tragicky zahynula v Ostroměři, ale práce 

bude pokračovat ve spolupráci s jinou osobou, co se týče chodníku na vinici, byly sehnány 

podpisy k souhlasu majitelů pozemků, akce proběhne nejspíše v jarních měsících.“ Pan 

Zemanec: „Jakou možnost mám jako občan, abych se vyjádřil k problémům, které jsou zde 

projednávány?“ Starosta: „Můžete se svobodně vyjádřit, pouze nemáte právo hlasovat.“ Pan 

Kymlička: „Kdo rozhodl o svážení plastů v igelitových pytlích?“ Starosta: „Jedná se zatím o 

zkušební provoz, který se prozatím osvědčil.“ Pan Zdeněk Kykal: „Nejsme jediná obec, která 

tento svoz provádí.“ Pan Bílek: „Chtěl bych se zeptat, proč nebyl vyvěšen zápis z minulého 

zastupitelstva?“ Starosta: „Jednalo se o nedorozumění, zápis byl vyvěšen na internetu.“ Pan 

Hanč: „Bylo by dobré vyvěšovat zápisy z rady obce.“ Starosta: „Toto bude obnoveno, 

zveřejněním ve vývěsce bude opět pověřen místostarosta.“ Byla také zmíněna možnost 

posílání zápisů z rady zastupitelům prostřednictvím e-mailu. Paní Horáková poděkovala nejen 

městu, ale i škole, zaměstnancům a jiným za práci v roce 2016 a popřála zdraví do roku 

nadcházejícího. Pan Havelka: „Proč není na obecním webu smlouva na rekonstrukci obecní 

stodoly?“ Starosta: „Tuto smlouvu je možné bez problémů nalézt na profilu zadavatele.“ 

Protože dalších dotazů a ani příspěvků nebylo, starosta požádal Mgr. Vladimíra Knížka o 

přečtení návrhu usnesení. 

8/ Usnesení – závěr 

Mgr. Vladimír knížek přečetl návrh usnesení. K návrhu usnesení byly následující připomínky. 

Starosta: „Je třeba doplnit, že zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.“ Dále 

pan Hanč požadoval upřesnění priorit ZTV. Starosta: „Toto by bylo v usnesení příliš 

zmatečné, necháme verzi původní, všichni víme, o co se jedná.“ 

 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel.  
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USNESENÍ 07/2016 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

 

� Ověřovatele zápisu, paní Moniku Vitvarovou a pana Ing. Radka Mydláře 

 

� Hospodaření města ke dni 31. 11. 2016 tak, jak bylo předloženo. 

 

� Rozpočtové změny:  

3313/ 5171 – 90.000,- Kč Základní škola, opravy  

  3612/5171, Byty čp. 23, 7, 239 – opravy – 454.500,- Kč,  

1012 Nákup pozemků za cenu 3.193.263,-Kč 

 

� Rozpočet města na rok 2017 jako vyrovnaný ve výši příjmů 12.385.600,-Kč a výdajů 

ve výši 12.385.600,-. 

�  tak, jak byl předložen 

 

� Koupi pozemků v katastrálním území Vysoké Veselí. 491/37, 4688m2, 491/20, 

10.375m2, 491/22, 1.444m2 a 495/13, 90m2 celková cena ve výši 3.193.263,-Kč 

 

� Starostu Luboše Holmana jako pověřenou osobu pro jednání s obcí třetího typu o 

územním plánování 

 

Pověřuje 

Mgr. Vladimíra Knížka obnovením činnosti školské rady a její aktualizací 

 

 

 

 

Bere na vědomí: 

Zprávu z rady obce  

Zprávu kontrolní komise  

Připomínky občanů i zastupitelů  

 

 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 

 

 

 

Monika Vitvarová: _____________________ Ing. Radek Mydlář: __________________ 

 

Vyhotoveno dne 10. 12. 2016 


