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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 

18. 12. 2017 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Luboš Holman, Ing. Eliška 
Horáčková, Mgr. Vladimír Knížek, Zdeněk Kykal, Ing. Radek Mydlář, 
Miroslav Novotný, Ing. Karel Polanecký Pavel Postolka, Ladislav Trejbal, 
Iveta Trejbalová  
 

Omluveni: Josef Havelka, Ing. Jaroslava Kořínková, Monika Vitvarová 
 

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. Zpráva z jednání rady města 
4. Hospodaření za uplynulé období 
5. Rozpočtové změny 
6. Projednání rozpočtu na rok 2018 
7. Projednání střednědobého výhledu 
8. Provoz pošty 
9. Vyhláška o odpadech 
10. Směna pozemků 
11. Strategický plán obce na léta 2017 – 2021 
12. Různé a diskuse 
13. Usnesení - závěr 

Hlasování o programu: 12 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: 10 pro, 0 proti, 2 hlasy se zdržely.    
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 Skala se zeptal na nabídku služeb sběru použitého 
potravinářského oleje. Starosta vysvětlil, že smlouva byla postavena tak, že by byl přistaven 
kontejner, avšak v případě poškození tohoto kontejneru by obec musela škodu uhradit. Z toho 
důvodu byla tato služba odmítnuta a bude nadále hledána jiná varianta této služby.  
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4/ Hospodaření za uplynulé období 

Každý zastupitel měl dopředu k dispozici přehled o hospodaření obce, starosta konstatoval, že 
plán hospodaření je průběžně plněn a protože nebylo dotazů, přikročilo se ke hlasování 
o hospodaření města k 30. 11. 2017.  
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel   
Hospodaření města ke dni 30. 11. 2017 bylo schváleno. 

5/ Rozpočtové změny  

Také materiály o rozpočtových změnách měl k dispozici každý zastupitel. Starosta vysvětlil 
navrhnuté změny, které bylo nutno provést. Především přijmutí dotace na sociální bydlení ve 
výši 3.650.028,- Kč. Protože dotazů a připomínek nebylo, hlasovalo se. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
Rozpočtové změny č. 4 / 2017 byly schváleny včetně přijetí dotace na sociální bydlení ve výší 

3.650.028,- Kč 

6/ Rozpočet Města Vysoké Veselí na rok 2018 

Starosta seznámil přítomné s aktualizovanou verzí rozpočtu obce a podobně jako na pracovním 
zasedání zastupitelstva opět podrobně vysvětlil položky rozpočtu. Každý zastupitel měl návrh 
rozpočtu k dispozici a starosta podrobně seznámil přítomné s nejnovějšími změnami. K návrhu 
rozpočtu byly tyto dotazy. Pan Hanč konstatoval, že příspěvek pro TJ Sokol Vysoké Veselí je 
příliš nízký. Starosta: „Mělo být dodáno podrobné členění rozpočtu TJ, což se nestalo, bylo 
dodáno pouze členění na 40.000,- Kč, stačí podrobné členění částky 100.000,-Kč a vše podléhá 
vyúčtování, toto musí být dodáno do 31. 12.“ Pan Skala: „Vyvstala také potřeba školení pro 
kvalifikované cvičitele, což je také poměrně vysoká položka, 100.000,- Kč je naprosto běžná 
částka.“ Pan Ing. Čížek: „Nevyplácet tuto částku najednou, položky lze povýšit rozpočtovou 
změnou.“ Mgr. Vladimír Knížek: „Já, osobně bych byl pro variantu, kterou navrhuje pan Ing. 
Čížek, položku lze navýšit rozpočtovou změnou.“ Dále se pan Hanč zabýval položkou Charita 
Jičín. Bylo by dobré tuto položku prozkoumat. Obec Vysoké Veselí dává charitě 240.000,- Kč, 
bylo by dobré blíže objasnit použití těchto prostředků a bylo by také dobré zkontrolovat, zda 
tyto prostředky jsou užity na správné účely. Starosta: „Tyto peníze jsou určeny na režii a na 
mzdy pečovatelů.“ Paní Horáková: „Lidé připlácí peníze, který dostanou od sociální správy.“ 
Starosta: „Obávám se, že v případě snížení našeho příspěvku by mohlo dojít ke snížení kvality 
služeb.“ Starosta: „Každý občan i zastupitel může nahlédnout do vyúčtování Charity Jičín.“ 
Pan Jiří Skala: „Bylo by dobré zveřejnit transparentní zprávu o hospodaření Charity Jičín.“ 
Starosta: „Na příští zasedání pozveme pana ředitele Charity Jičín, ten nám tuto problematiku 
jistě objasní, a pokud zveřejnění zprávy o vyúčtování nenarazí na nějaký zákon nebo vyhlášku 
o ochraně osobních údajů, zprávu můžeme zveřejnit.“ Protože dalších dotazů nebylo, starosta 
přednesl přesné znění schválení rozpočtu, které se objeví v usnesení.  
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Rozpočet Města Vysoké Veselí na rok 2018 byl schválen. 

 
 
 
7/ Projednání střednědobého výhledu Obce Vysoké Veselí na roky 2019 - 2021 
Starosta blíže seznámil s tímto dokumentem, který byl rovněž k dispozici, vypracování a 
následné schválení tohoto dokumentu je závazné. Žádných dotazů a ani připomínek nebylo.  
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Střednědobý výhled Města Vysoké Veselí na roky 2019 - 2021 byl schválen. 
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8/ Provoz pošty 

Starosta seznámil přítomné s touto problematikou, s vlastnickými vztahy a záměrem zachovat 
provoz pošty s tím, že se přejde na činnost pošty Pošta partner. Dále zdůraznil záměr zakoupení 
budovy pošty. Toto by bylo pro obec výhodné. Dále je třeba důrazně jednat o tom, aby pošta 
v žádném případě zrušena nebyla. Pan Hanč: „Kdo bude platit zaměstnance Pošty partner?“ 
Starosta: „Zaměstnance bude platit obec, musí být zajištěn i zástup tohoto zaměstnance, což je 
již předjednáno, avšak Česká pošta nám tyto služby bude hradit, takže finanční prostředky se 
vrátí.“ Pan Ing. Mydlář: „Za služby nám bude placeno, pošta by mohla být i výdělečná.“ Dalších 
dotazů nebylo. Bylo hlasováno o uskutečnění provozu Pošta Partner za předpokladu, že Česká 
pošta převede budovu do vlastnictví obce. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Město bude provozovat Poštu partner za předpokladu převedení budovy pošty do vlastnictví 

obce. 

 

9/ Vyhláška o odpadech 

Každý zastupitel měl v předstihu aktualizovanou vyhlášku Obce Vysoké Veselí o odpadech. 
Nebylo žádných dotazů a ani připomínek. Hlasovalo se tedy o aktualizované vyhlášce 
o odpadech.  
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Aktualizovaná vyhláška o odpadech byla schválena. 

 

10/ Směna pozemků 

Starosta seznámil podrobně s pozemky, které byly nabídnuty ke směně Klubem Vysoké Veselí, 
což je vlastně restaurace za rybníkem. Jedná se o tyto pozemky: část pozemku 262/24, nově 
262/40 o výměře 84 m2 za část pozemku stavební 174/1, nově 723 o stejné výměře, tedy 84 m2. 
Dle geometrického plánu 421–602/2017, oba nové pozemky budou vedeny jako ostatní plocha. 
Každý zastupitel měl v předstihu situační plánek pozemků. Tato směna pozemků by byla 
výhodná z hlediska konání hudebního festivalu Vackovo Vysoké Veselí. Nebylo dotazů a ani 
připomínek, proto bylo hlasováno.  
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Navržená směna pozemků byla schválena. 

 

11/ Strategický plán rozvoje obce na léta 2017 - 2021 

Každý zastupitel měl k dispozici návrh tohoto dokumentu opět již v předstihu, takže starosta 
pouze dovysvětlil jeho účel. Tento dokument je nutný pro dotační tituly. Pan Ing. Polanecký 
navrhl zaznamenat zmínku, bod „Podpora drobného podnikání.“ Jinak nebylo podstatných 
dotazů, proto bylo hlasováno. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Navržený Strategický plán obce na léta 2017 – 2021 byl schválen. 

 

12/ Různé a diskuse 

 

Starosta přednesl návrh znění usnesení o rozpočtu obce Vysoké Veselí: „Zastupitelstvo Města 
Vysoké Veselí schvaluje rozpočet Města Vysoké Veselí na rok 2018 jako schodkový ve výši 
příjmu 14.496.300,- Kč a výdajů ve výši 21.261.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt 
z přebytku hospodaření z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je objem paragrafů. 
Přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafů při jeho nepřekročení jsou plně 
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v kompetenci starosty a účetní obce do výše 100.000,- Kč.“ O tomto závazném znění bylo 
hlasováno. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Dále zastupitelstvo města deleguje mimo jiné již schválené úpravy příjmu i rozpočtová opatření 
v závazných ukazatelích výdajů do výše 200.000,- Kč na rok 2018. Dále schvalování přijatých 
dotací průtokových transferů v neomezené výši v příjmech i ve výdajích, operativní změny 
rozpočtu v příjmech, pokud to nebude možno provést v zastupitelstvu. Operativní změny se 
týkají měsíce prosince běžného roku. O delegování této pravomoci na radu města bylo 
hlasováno. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Pan Jiří Skala: „V bodě různé v zápisu z minulého zastupitelstva bylo zaznamenáno málo věcí, 
jsem si vědom, že toto zákon nenařizuje, ale jistě by stály za zmínku, například chodník 
v Husově ulici, terénní úpravy.“ Starosta: „Nyní je zimní období, toto bude řešeno zjara.“ Pan 
Skala: „Stále mám pocit, že některé věci, které kriticky se v zápise neobjeví.“ Pan Ing. Mydlář: 
„Zápis není nutno vyhotovovat příliš podrobně, zápis má být stručný a výstižný 
k projednávaným bodům jednání, starosta si veškeré připomínky poznamenává, ale nelze 
stihnout úplně vše.“ Pan Bílek se zeptal na prodej nových parcel ve Vysokém Veselí. Starosta 
vysvětlil, že tato věc je v řízení vyšších institucí a je zdlouhavá. Pan Josef Oliva: „Bylo právě 
zahájeno územní řízení, začátkem ledna by mělo být vydané územní rozhodnutí, v průběhu 
května by věc mohla být vyřízena.“ Dalších dotazů a připomínek nebylo, bylo tedy přistoupeno 
k návrhu usnesení. 
 
 

13/ Usnesení – závěr 

Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení. K návrhu usnesení nebylo připomínek. 
 
 
 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ 05/2017 
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• Zastupitelstvo schvaluje: 

 
• Ověřovatelé zápisu – pana Ing. Radka Mydláře a pana Zdeňka Kykala 

 
• Hospodaření města ke dni 30. 11. 2017 tak, jak bylo předloženo 
 
• Rozpočtové změny č. 3/2017 tak, jak byly předloženy, včetně přijetí dotace na sociální 

bydlení ve výši 3.650.028,- Kč 
 

• Rozpočet Města Vysoké Veselí na rok 2018: „Zastupitelstvo Města Vysoké Veselí 
schvaluje rozpočet Města Vysoké Veselí na rok 2018 jako schodkový ve výši příjmu 
14.496.300,- Kč a výdajů ve výši 21.261.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt 
z přebytku hospodaření z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je objem 
paragrafů. Přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafů při jeho nepřekročení 
jsou plně v kompetenci starosty a účetní obce do výše 100.000,- Kč.“ Dále 
zastupitelstvo města deleguje mimo jiné již schválené úpravy příjmu i rozpočtová 
opatření v závazných ukazatelích výdajů do výše 200.000,- Kč na rok 2018. Dále 
schvalování přijatých dotací průtokových transferů v neomezené výši v příjmech i ve 
výdajích, operativní změny rozpočtu v příjmech, pokud to nebude možno provést 
v zastupitelstvu. Operativní změny se týkají měsíce prosince běžného roku.  

 
• Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vysoké Veselí pro roky 2019 – 2021 

 
• Město bude provozovat Poštu partner ve Vysokém Veselí za předpokladu, že Česká 

pošta převede budovu Pošty ve Vysokém Veselí do vlastnictví Obce Vysoké Veselí 
 

• Vyhlášku o odpadech č. 2 / 2017 
 

• Směnu pozemků: část pozemku 262/24, nově 262/40 o výměře 84m2 za část pozemku 
stavební 174/1, nově 723 o stejné výměře, tedy 84m2. Dle geometrického plánu 421 – 
602/2017, oba nové pozemky budou vedeny jako ostatní plocha, směna proběhne 
s Klubem Vysoké Veselí s. r. o. 

 
• Strategický plán obce na léta 2017 – 2021 s tím, že v oddílu C bude doplněn odstavec 

„Podpora drobné podnikatelské činnosti“ 

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 27. 12. 2017 


