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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva
24. 7. 2017
Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Josef Havelka, Luboš Holman,
Ing. Eliška Horáčková, Mgr. Vladimír Knížek, Zdeněk Kykal, Miroslav
Novotný, Pavel Postolka, Ladislav Trejbal, Iveta Trejbalová, Monika
Vitvarová
Omluveni: Ing. Jaroslava Kořínková, Ing. Radek Mydlář, Ing. Karel Polanecký
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, dále starosta seznámil přítomné s programem jednání, ke
kterému nebylo námitek a ani návrhů na doplnění.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
3. Zprava z jednání rady města
4. Koupě pozemků od pana Mazury
5. Bezúplatný převod pozemků
6. Projednání zprávy z ÚP – materiál na úřední desce
7. Informace o probíhajících a připravovaných akcích
8. Usnesení - závěr
Hlasování o programu: 12 pro, 0 proti, 0 hlasů se zdrželo.
2/ Určení ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Miroslav Čížek a paní Iveta Trejbalová. Pan
Hanč navrhl jako druhého ověřovatele paní Ing. Elišku Horáčkovou. Hlasování: 2 pro, 8 proti,
2 hlasy se zdržely. Hlasováno o původním návrhu Ing. Miroslav Čížek a Iveta Trejbalová.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 3 hlasy se zdržely.
Ověřovateli zápisu se stali pan Ing. Miroslav Čížek a paní Iveta Trejbalová.
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: „Pan starosta řekl, že nebyla podána námitka proti zápisu.
Nebyla však podána proto, že byste ji bývali stejně neschválili. Všichni si pamatujete, že na
posledním zasedání zaznělo, že za odchodem dětí stojí pan učitel Neufuss. Chtěl bych toto řešit.
Pan Mgr. Vladimír Knížek: „Toto je spíše záležitost školské rady, proto bych raději, kdyby se
tímto zabývala právě školská rada.“ Pan Hanč: „Dále bych chtěl připomínkovat poslední
nařízení rady obce, které mne připomíná období před rokem 1989. Jsme příliš regulováni a měla
by začít fungovat občanská neposlušnost. Nikdo mi nebude nařizovat, kdy si dám pivo a kdy
ne. Starosta: „Nikdo nenařizuje, kdy si můžeš dát pivo a kdy ne, pouze je legitimní pravomocí
rady města upravit provozní dobu stánku, což je z toho důvodu, že jsou zde neustálé stížnosti a
pouhé domluvy nepadly na úrodnou půdu.“ Pan Ryba: „V zápise zaznělo, že jsem měl být
kontaktován radou města a nestalo se tak.“ Starosta: „Toto bylo zasláno panu předsedovi TJ.“
Pan Kymlička: „Proč se toto týká pouze jen tohoto subjektu, budeme-li na sebe posílat stížnosti,
k ničemu to nepovede.“ Starosta: „Toto nějakým způsobem řešeno být muselo, protože stížnosti
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jsou pouze z této lokality a navíc, dojde-li ke zklidnění situace, není problém ze strany rady
toto nařízení zrušit.“
4/ Koupě pozemků od pana Mazury
Starosta seznámil přítomné s lokací pozemků a důvody, proč je dobré pozemky zakoupit.
Jednalo se o tyto pozemky: 460/1 - 213m2, 663/3 - 27m2, 461/4 – 3.818m2, 461/1 2.229m2.
Cena je 200.000,- Kč. Cena je tedy asi 31,- Kč za jeden m2. Tyto pozemky je nutné získat
z důvodu zamýšleného budování sportovního hřiště. Starosta: „Jednáme o směně dalších
pozemků, které na tyto pozemky navazují a plocha na budování hřiště by pak byla dostatečná.“
Pan Ing. Čížek: „Jsem nejen pro budování hřiště, ale i pro budování dalšího zázemí jako jsou
kabiny, restaurace, neboť tímto se vyhneme problémům, které tam jsou v současnosti.“ Protože
dalších dotazů a ani připomínek nebylo, bylo přistoupeno ke hlasování.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Koupě pozemků od pana Mazury 460/1 - 213m2, 663/3 - 27m2, 461/4 – 3.818m2, 461/1
2.229m2 byla schválena.
5/ Bezúplatný převod pozemků
Paní Rytířová z Blešna nabízí obci bezúplatný převod pozemků v Katastrálním území Vysoké
Veselí. Jedná se o tyto pozemky: p. č. 201/75, p. č. 201/96, p. č. 679/69, p. č. 679/70, každý
pozemek je podíl 1/104. Paní Rytířová je bývalou majitelkou domku nad dřevařskými závody.
Toto nás bude stát pouze 1.000,- Kč na návrh na vklad. Nebylo připomínek, hlasovalo se tedy.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bezúplatný převod pozemků p. č. 201/75, p. č. 201/96, p. č. 679/69, p. č. 679/70, vše 1/104 podíl
byl schválen.
6. Projednání zprávy ÚP.
Starosta seznámil přítomné se zprávou o územním plánu, který byl zveřejněn na úřední desce.
Jedná se o rekapitulaci ÚP, které obsahuje vyhodnocení dotčených orgánů. Nebylo námitek.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Zpráva ÚP byla schválena.

7. Informace o probíhajících a připravovaných akcích
Starosta informoval přítomné s aktuálními akcemi jako Nevraticko, stav sítí, sociální bydlení,
rybník Kukle, škola – hřiště MŠ, posílení kotelny ZŠ, WC základní školy, automobil pro hasiče.
Dotazy: Pan Hanč: „Byly dokončeny pozemní úpravy?“ Starosta: „Součástí projektu je i
podmínka, že některé drobné terénní úpravy provedou starší žáci ZŠ.“ Pan Skala: „Sledoval
jsem stavbu a zarazilo mne, že doba stavby byla příliš dlouhá.“ Pan Driják: „Bude plánováno
provést opravy v č. p. 183?“ Starosta: „Práce jsou nutné a jsou také plánovány.“ Pan Hanč:
„Jsou dotační tituly ministerstva školství na dětská hřiště, finanční rozpětí od 500.000,- Kč do
3.000.000,- Kč. Je možné, že by tyto tituly byly použitelné na podlahu tělocvičny a osvětlení.“
Starosta: „Je nutno vypracovat projekt.“ Pan Ing. Čížek: „Je třeba dokončit i rekonstrukci
budovy zámku.“ Pan Kymlička: „Je lépe užívat dotace, z vlastních peněz nikdy neopravíme
vše, co potřebujeme.“ Pan Ing. Čížek: „Je třeba opustit vzájemné osočování a jít stejným
směrem.“ Starosta podal návrh na ukončení rozpravy k aktuálnímu bodu.
Hlasování o ukončení rozpravy: 9 pro, 1 proti, 2 se zdržely.
Protože v odhlasovaném programu veřejného jednání zastupitelstva nebyl zařazen bod
„Různé,“ bylo přistoupeno ke čtení návrhu usnesení. Někteří zastupitelé na protest opustili
místnost, přestože program byl schválen a sami pro něj hlasovali. Někteří dokonce pokřikovali:
„Třicet let po revoluci, to je totalita.“
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Usnesení – závěr
Mgr. Vladimír knížek přečetl návrh usnesení. V tuto chvíli opustil jednání pan Hanč. K návrhu
usnesení nebylo připomínek

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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USNESENÍ 04/2017
•

I.

Zastupitelstvo schvaluje:

Ověřovatelé zápisu-pana Ing. Miroslava Čížka a paní Ivetu Trejbalovou

II.

Nákup pozemků od pana Mazury - tyto pozemky: 460/1 - 213m2, 663/3 - 27m2, 461/4
– 3.818m2, 461/1 2.229m2, cena 200.000,- Kč.

III.

Bezúplatný převod pozemků od paní Rytířové, Blešno, č. p. 8. p. č. 201/75, p. č. 201/96,
p. č. 679/69, p. č. 679/70, každý pozemek je podíl 1/104

IV.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Vysoké Veselí

•

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

Iveta Trejbalová:_____________________ Ing. Miroslav Čížek:__________________
Vyhotoveno dne 27. 7. 2017

