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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva
6. 3. 2017
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, Monika Vitvarová
1/ Zahájení:

Starosta Luboš Holman přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 15 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. Zpráva z jednání rady města
4. Rozpočtové změny
5. Projednání OZV
6. Určení zástupce na valnou hromadu VOS
7. Podání žádosti na podání dotace na Královéhradecký kraj
8. Projednání odměn neuvolněných zastupitelů
9. Různé
10. Usnesení – závěr
Pan Jiří Hanč navrhl, aby byl do jednání zařazen další bod – koupě pozemků od TJ Sokol.
Proti tomuto návrhu nebylo žádných výhrad. O tomto návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 hlasů se zdrželo.
Jako bod č. 8 byl vložen bod pozemky TJ Sokol.
Program jednání byl schválen.
2/ Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Radek Mydlář a pan Zdeněk Kykal. Pan
Havelka navrhl jako druhého ověřovatele paní Elišku Horáčkovou.
Hlasování: 4 pro, 10 proti, 1 hlas se zdržel.
Hlasováno o původním návrhu Ing. Radek Mydlář a pan Zdeněk Kykal.
Hlasování:10 pro, 3 proti, 2 hlasy se zdržely.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Zdeněk Kykal a Ing. Radek Mydlář.
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 chtěl upřesnit údaje, které se týkají vytápění budovy
základní školy. Rada zamýšlela vytápět tuto budovu ekologickým kotlem na slámu, zajímaly
ho technické i organizační podrobnosti vytápění. Starosta: následující den bude přítomen
zástupce firmy, která se touto problematikou zabývá, rovněž dokáže posoudit i vhodnost
dotačních titulů na této účel. Ing. Mydlář – topení na slámu je jednou z variant, které
přicházejí v úvahu. Pan Hanč se také zeptal na rozpočtovou změnu č. 5 „Nové sídliště“,
starosta potvrdil, že se jedná o změnu, která se týká připravovaných stavebních pozemků
v lokalitě Z1 podíl za el. přípojky.
4/ Rozpočtové změny
Starosta vysvětlil aktualizované rozpočtové změny, materiály o těchto změnách měl každý
zastupitel k dispozici. Pan Havelka se zeptal, zda by nebylo vhodné uložit firmě, která
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prováděla rekonstrukci stodoly penále. Starosta – jednalo se skutečně o zpoždění
z důvodu klimatických podmínek. Protože dalších dotazů k rozpočtovým změnám nebylo,
přikročilo se ke hlasování.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 3 se zdržely
Rozpočtové změny byly schváleny
5/ Projednání OZV
Každý zastupitel měl k dispozici návrh obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejném
prostranství. Vyhláška byla doplněna o povinnost používání náhubku pro psa na veřejném
prostranství. Ing. Mydlář – v obci Lužec došlo při útoku psa dokonce k úmrtí, vyhláškou, ve
které je povinnost používání vodítka i náhubku se obec právně jistí, v případě takto vážné
události je přihlíženo i takovémuto detailu.
Hlasování: 10 pro, 1 proti, 4 se zdržely
Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství byla přijata

6. Určení zástupce na valnou hromadu VOS
Jako zástupce Obce Vysoké Veselí byl radou obce navržen starosta Luboš Holman. Protože
jiného návrhu nebylo, bylo přistoupeno ke hlasování.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Starosta Luboš Holman byl určen jako zástupce obce Vysoké veselí na valnou hromadu
VOS
7. podání žádosti o dotaci na Královéhradecký kraj
Starosta seznámil přítomné s nutností podání dotace na Královéhradecký kraj na projektovou
dokumentaci druhé etapy „Lokalita Z1.“ V tomto ohledu nebylo žádných dotazů a ani
námitek. Proběhlo hlasování.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
8. Pozemky TJ Sokol
Pan Petr Bradna seznámil přítomné se závěrem valné hromady TJ Sokol, který stanovil cenu
75,- Kč za 1 m2. V případě, nebude-li mít o pozemky zájem obec, TJ přistoupí k prodeji
pozemků jinému zájemci za cenu 100,- Kč za 1 m2. TJ má zájem na skutečnosti, aby pozemky
zůstaly ve vlastnictví města. Celková cena za pozemky je zhruba 340.000,- Kč. Ing. Mydlář –
co nutí TJ Sokol spěchat s prodejem pozemků? V současné době město provádí více akcí,
které jsou nezbytné a obec nebude mít v blízké době volné finanční prostředky za tímto
účelem. Vladimír Knížek – je dobré s tímto rozhodnutím posečkat a považovat zatím tuto věc
za otevřenou. Pan Bradna – v případě, nebudeme-li mít fotbalové hřiště, naše mládež se
rozejde za možností hraní kopané do jiných obcí a to by byla škoda. Starosta – je
rozpracováno příliš mnoho projektů a je zde nutnost investic do základní školy, dotační tituly
mají spoluúčast a s tím musíme počítat, takže toto rozhodnutí je opravdu předčasné. Na konci
března proběhne audit a závěrečný účet obce – o financích bude daleko lepší přehled, můžeme
dále jednat.
9. Projednání odměn neuvolněných zastupitelů
Starosta seznámil přítomné s návrhem vlády na zvýšení odměn neuvolněných zastupitelů.
Zastupitelstvo se vyslovilo proti tomuto zvýšení. Bylo hlasováno o nezvýšení odměn
neuvolněným zastupitelům.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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10. Různé
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o smlouvě budoucí (darovací smlouvě) o části
pozemku, za účelem vybudování lávky pro pěší. Tato smlouva se týká mostu u mlýna. Jedná
se o část pozemku p. č. 630. Dotazů k tomuto tématu nebylo. Podpisem smlouvy s SÚS
Královéhradeckého kraje byl pověřen starosta.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Starosta seznámil přítomné se zprávou o uplatňování Územního plánu Vysoké Veselí, tento
materiál bude rozeslán zastupitelům. Dále se pan Hanč dotázal Mgr. Knížka, jak vypadá
proces znovuobnovení a aktualizace školské rady. Mgr. Knížek: vše jsem si pečlivě prověřil, a
dokonce jsme tuto problematiku konzultovali s panem Kazdou, který má na starosti školství
v Jičíně, bylo nám potvrzeno, že je v naší moci vytvořit radu tříčlennou nebo šestičlennou.
Zástupci zřizovatele, pedagogů a rodičů by byli buď po jednom, nebo po dvou, já osobně
jsem pro šestičlennou radu. V nejbližší době dostanou žáci informační leták, který se bude
týkat školské rady.

Usnesení – závěr
Mgr. Vladimír knížek přečetl návrh usnesení. K návrhu usnesení byla následující připomínka.
Ing. Karel Polanecký připomněl doplnit do usnesení rozpočtové změny, což bylo hned
učiněno.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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USNESENÍ 01/2017
•

Zastupitelstvo schvaluje:

Ověřovatelé zápisu pana Zdeňka Kykala a Ing. Radka Mydláře.
Rozpočtové změny č. 1/2017 tak, jak byly předloženy /viz příloha č. 1/.
Obecně závaznou vyhlášku o pohybu psů na veřejném prostranství č.1/2017.
Starostu Luboše Holmana jako zástupce města na valnou hromadu VOS.
Podání žádosti o dotaci na Královéhradecký kraj o II. etapu projektové dokumentace
v lokalitě Z1.
• Zastupitelstvo neschvaluje:
Navýšení odměn neuvolněných zastupitelů, tak jak bylo navrženo.
•

Pověřuje
Starostu Luboše Holmana podpisem smlouvy o smlouvě budoucí, která se vztahuje
k mostu přes náhon u mlýna.

•

Bere na vědomí:
Zprávu z rady obce.
Připomínky občanů i zastupitelů.
Zapsal Mgr. Vladimír Knížek

Zdeněk Kykal: _____________________ Ing. Radek Mydlář: __________________

Vyhotoveno dne 11. 3. 2017

