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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva
23. 10. 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
Omluveni:
1/ Zahájení:

Starosta Luboš Holman přivítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 14 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. Zpráva z jednání rady města
4. Hospodaření za uplynulé období
5. Rozpočtové změny
6. Směrnice o veřejných zakázkách
7. Různé a diskuse
8. Usnesení - závěr
Hlasování o programu: 14 pro, 0 proti, 0 hlasů se zdrželo.
2/ Určení ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Radek Mydlář a pan Zdeněk Kykal. Jiného
návrhu nebylo.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 hlasů se zdrželo.
Ověřovateli zápisu se stali pan Ing. Radek Mydlář a pan Zdeněk Kykal.

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: „Můj první dotaz se týká dětského lékaře, protože mi bylo
řečeno přímo paní MUDr. Ježkovou, že opustila Vysoké Veselí z důvodu špatné komunikace
s obcí, dále mi ve zprávě chybí oznámení o zrušení směrnice o regulaci provozu stánku na
sportovním hřišti, bylo by dobré, kdybychom při vydávání podobných nařízení spolupracovali
a společně posoudili vhodnost podobných nařízení.“ Mgr. Vladimír Knížek: „Co se týče
dětského lékaře, jednal jsem nejen s českou i polskou lékařskou komorou, ale i s vedoucími
dětskými lékaři v Nemocnicích v Jičíně a Novém Bydžově, bylo mi sděleno, že dětských lékařů
je nedostatek a na samostatnou praxi soukromého lékaře je ve Vysokém Veselí dětí málo.“

2
4/ Hospodaření za uplynulé období
Každý zastupitel měl dopředu k dispozici přehled o hospodaření obce, takže byly tyto dotazy:
Pan Ing. Polanecký: „Byl překročen rozpočet v položce Odměny členů zastupitelstva.“ Paní
Čížková: „Věc je v pořádku, rozpočet překročen nebyl, rozpočet je schvalován na paragrafy, ne
na položky.“
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel (V této chvíli byl již přítomen pan Josef Havelka)
Hospodaření města ke dni 31. 10. 2017 bylo schváleno.
5/ Rozpočtové změny
Také materiály o rozpočtových změnách měl k dispozici každý zastupitel. Starosta tyto
rozpočtové změny vysvětlil. Dotaz měl pouze pan Hanč ohledně průtokového transferu na
obědy ve škole. Starosta: „Tento dotaz je třeba směřovat na ředitelství školy.“
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Rozpočtové změny č. 3 / 2017 byly schváleny.
6. Směrnice o veřejných zakázkách
Starosta seznámil přítomné s aktualizovanou verzí navrhované směrnice o veřejných
zakázkách. Tato aktualizace proběhla na základě doporučení Centra pro evropské zakázky
v Hradci Králové. Tato aktualizovaná verze byla také k dispozici. Bylo těchto dotazů. Pan
Hanč: „O dodávkách na služby o ceně do 150.000,-Kč a o stavebních pracích o ceně do
300.000,- Kč rozhoduje starosta, toto by mělo být kompetencí rady obce.“
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Směrnice o veřejných zakázkách byla schválena.
7. Různé a diskuse
Pan Zemanec: „Chtěl bych se vyjádřit k úklidu, tento rok se ledacos změnilo, jsem spokojen
s prací zaměstnanců obce, na druhou stranu by se mělo věnovat více pozornosti horní části
náměstí a hlavní ulici, kterou většina vozidel projíždí, jsou vizitkou obce, dále mne zajímá blíže,
jak je to s veřejně prospěšnými pracemi.“ Starosta: „V letošním roce jsme k veřejně
prospěšným pracím nepřistoupili, protože jsme měli k dispozici pouze lidi, kteří si sehnali
lékařské potvrzení, jenž jim zakazuje hluk, vibrace a další omezení, takže na nutné práce by je
nebylo možno zaměstnat, rozhodli jsme se ke zřízení sociální služby, začalo to dobře, ale
bohužel to rychle přestalo fungovat.“ Pan Ing. Čížek: „Je třeba odkoupit budovu pošty.“
Starosta: „Čeká nás další jednání s managementem pošt, musíme se snažit o zachování
potřebných služeb.“

8/ Usnesení – závěr
Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení. K návrhu usnesení nebylo připomínek

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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USNESENÍ 04/2017
•

Zastupitelstvo schvaluje:

Ověřovatelé zápisu-pana Ing. Radka Mydláře a pana Zdeňka Kykala,

I.

II.

Hospodaření města ke dni 31. 10. 2017 tak, jak bylo předloženo,

III.

Rozpočtové změny č. 3/2017 tak, jak byly předloženy,

IV.

Směrnici o veřejných zakázkách s tím, že v případě zakázek první kategorie je změněna
kompetence starosty obce na kompetenci rady obce

•

Bere na vědomí:
Zprávu z jednání rady obce za poslední období
Připomínky občanů a zastupitelů

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek

Zdeněk Kykal:_____________________ Ing. Radek Mydlář:__________________
Vyhotoveno dne 28. 10. 2017

