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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva
26. 4. 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, Pavel Postolka,
Ladislav Trejbal, Iveta Trejbalová
Omluveni: Monika Vitvarová, Ing. Karel Polanecký
1/ Zahájení:

Starosta Luboš Holman přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 13 zastupitelů.
Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné. Dále starosta konstatoval, že námitku k zápisu
z posledního jednání podali neoprávněně pan Ryba a pan Hanč. Starosta Vysvětlil, že námitky
byly zbytečné, o všem bylo již jednáno. Pan Ing. Mydlář: „Zápis odpovídá metodice územně
správních celků, jestli někdo rozebírá diskusi, ta má být stručná a výstižná. Zápis byl
v pořádku. Pan Kykal: „Souhlasím s panem Ing. Mydlářem.“ Mgr. Vladimír Knížek: „Dívali
jsme se na zápisy z okolních obcí a v žádném případě nejsou tak podrobné, jak jsme je
vyhotovovali v poslední době.“ Starosta dal hlasovat o námitce.
Hlasování o vyhovění námitce: 4 pro, 8 proti, 1 hlas se zdržel.
Námitce vyhověno nebylo.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
3. Zprava z jednání rady města
4. Rozpočtové změny
5. Projednání rozpočtového výhledu na 2017 až 2020
6. Projednání závěrečného účtu města za rok 2016 a účetní závěrky
7. Podání závažných ukazatelů rozpočtových změn na období roku 2017
8. Projednání školského obvodu
9. Různé
10. Usnesení - závěr
Pan Jiří Hanč navrhl, aby byly do jednání zařazeny další bod a to sice koupě pozemků od TJ
Sokol Vysoké Veselí.
Hlasování o zařazení bodu „Pozemky od TJ Sokol“: 3 pro, 7 proti, 3 hlasy se zdržely.
Bod Pozemky TJ Sokol zařazen nebyl.
Dále bylo hlasováno o původním programu.
Hlasování o původním programu: 12 pro, 0 proti, 1 hlas se zdržel.
2/ Volba ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Miroslav Novotný a pan Ladislav Trejbal. Pan
Havelka navrhl jako druhého ověřovatele pana Jiřího Hanče. Hlasování: 3pro, 7 proti, 3 hlasy
se zdržely. Hlasováno o původním návrhu Miroslav Novotný a Ladislav Trejbal.
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 3 hlasy se zdržely.
Ověřovateli zápisu se stali pan Miroslav Novotný a pan Ladislav Trejbal.
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: „Bavili jsme se o zřízení radaru, nikoli semaforu v ulici
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Karla Vacka.“ Starosta: „Slovo semafor sice padlo, ale nebude v žádném případě zřízen, ve
hře je pouze radar, jsou však to vyhozené peníze.“ Mgr. Vladimír Knížek: „Jako zástupci
rodičů ve školské radě byli zvoleni pan Jiří Hanč a pan Pavel Ryba, jako zástupci
pedagogického sboru paní Alena Zvěřinová a paní Lenka Pižlová, zástupci zřizovatele budou
projednáni na příští radě města.“
4/Rozpočtové změny
Starosta vysvětlil rozpočtové změny č. 2. Materiály o těchto změnách měl každý zastupitel
k dispozici. Starosta vysvětlil změnu ohledně dotace na dětské hřiště v mateřské školce a
ostatní položky. Starosta dal hlasovat o rozpočtových změnách č. 2.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Rozpočtové změny byly schváleny.
Dále dal starosta hlasovat o přijetí dotace na dětské hřiště MŠ.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Přijetí dotace na dětské hřiště v MŠ bylo schváleno.
5/Projednání rozpočtového výhledu
Každý zastupitel měl k dispozici rozpočtový výhled, který byl schválen auditory. Dotazů a ani
připomínek nebylo, starosta dal tedy hlasovat.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Rozpočtový výhled na léta 2017 až 20120 byl schválen

6. Závěrečný účet města za ro 2016 a účetní závěrky
Byl z důvodu jeho obsáhlosti zveřejněn na webu obce. Starosta seznámil s výsledky auditu,
který se týkal tohoto tématu a navrhl opatření, která zastupitelstvo přijalo. Paní Alena Čížková
přednesla účetní závěrku. Každý zastupitel podepsal Závěrečný účet a účetní závěrku.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Závěrečný účet města za rok 2016 a účetní závěrky byly schváleny

7. Projednání závažných ukazatelů rozpočtových změn na rok 2017
Starosta seznámil přítomné s nutností dodržení objemu paragrafů a dalších ukazatelů, které je
třeba dodržet, což bylo doporučeno auditem. Závazné je dodržení paragrafů během
rozpočtového období. Zastupitelstvo deleguje na radu města mimo jiné pravomoc úpravy
příjmů i rozpočtová opatření v závazných ukazatelích výdajů do výše 200.000,-Kč na rok
2017.
Hlasování: 9 pro, 2 proti, 2 se zdržely.
8. Projednání školského obvodu
Jednalo se o smlouvu o spádovosti s obcí Volanice dle §178, odst. 2 školského zákona.
Starosta podrobně seznámil přítomné se zněním této smlouvy. Dotazů a ani připomínek k této
dohodě nebylo, proto bylo přikročeno k hlasování.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržely.
9. Různé
Pan Hanč se zeptal na rekonstrukci WC na základní škole. Mgr. V. Knížek: „Rekonstrukce
WC byla nutná. V současné době je však vyučováno v horších podmínkách. Veliký dík patří
učitelům, kteří v těchto podmínkách pracují a především paní ředitelce Mgr. Elišce Hvězdové,
která dokázala zorganizovat vyučování velmi flexibilně i v takto těžkých podmínkách.
Načasování rekonstrukce nebylo zas tak špatné. Horší by bylo, kdyby práce zasáhla až do
měsíce září, což by daleko více negativně ovlivnilo výuku.“ Dále pan Hanč se dotázal na
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přílohu č. 2 smlouvy o dílo, kde by měl být i termín dokončení tohoto díla. Tato příloha na
obecním webu není. Starosta: „Toto bude zkontrolováno, navíc projektant nemůže vidět
skryté problémy, které se ukáží během prací, takže termín ukončení prací dopředu je velmi
těžké určit.“ Mgr. Vladimír Knížek rovněž poděkoval školníkovi Karlovi Hyrschovi za
vynikající práci zejména v těžkých podmínkách zimního období, kdy bylo ztížené vytápění
školy. Pan Hanč: „Je nutné věnovat se problémům vytápění školní budovy.“ Starosta: „Bude
nutná instalace ještě jednoho kotle ve školní budově.“ Pan Havelka: „Podal jsem návrh úprav
v okolí sochy ve Veselské Lhotě, nebylo mi odpovězeno.“ Starosta: „Až zlikvidujete Vámi
založenou černou skládku, budeme se tímto zabývat.“ Pan Kykal Jaroslav: „Měly by se shánět
peníze na velké fotbalové hřiště.“ Protože nadále nebylo diskutováno věcně, starosta navrhl
ukončení rozpravy, o čemž bylo hlasováno.
Hlasování: 9 pro, 1 proti, 3 se zdržely.

4

USNESENÍ 02/2017
•

Zastupitelstvo schvaluje:

1. Ověřovatelé zápisu-pana Miroslava Novotného a pana Ladislava Trejbala.
2. Rozpočtové změny č. 2 tak, jak byly předloženy.
3. Přijetí dotace na dětské hřiště mateřské školky ve výši 358.800,- Kč.
4. Rozpočtový výhled 2017 až 2020 tak, jak byl předložen.
5. Závěrečný účet obce s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami a
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2016. Starostovi ukládá uveřejňovat dodatky
ke smlouvám o dílo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek – úkol trvalý.
Účetní obce ukládá dodržovat stanovené postupy při vedení účetnictví a druhové
třídění rozpočtové skladby – úkol trvalý.
6. Zastupitelstvo schvaluje jako závazné ukazatele pro změny rozpočtu během roku
dodržení objemu paragrafů. Přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafů při
jeho nepřekročení, jsou plně v kompetenci starosty a účetní obce do výše 100.000,Kč.
7. Zastupitelstvo města Vysokého Veselí deleguje na radu města pravomoc provádět
mimo jiné již schválené úpravy příjmů i rozpočtová opatření v závazných ukazatelích
výdajů do výše 200.000,-Kč na rok 2017.
8. Dohodu o vytvoření školského obvodu s Obcí Volanice tak, jak byla předložena.

•

Bere na vědomí:
Zprávu z rady obce za poslední období
Připomínky občanů a zastupitelů
Zapsal Mgr. Vladimír Knížek

Ladislav Trejbal _____________________ Miroslav Novotný__________________
Vyhotoveno dne 3. 5. 2017

