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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva
14. 3. 2018
Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Josef Havelka, Luboš Holman,
Ing. Eliška Horáčková, Mgr. Vladimír Knížek, Zdeněk Kykal, Miroslav
Novotný, Ing. Karel Polanecký, Pavel Postolka, Ladislav Trejbal,
Iveta Trejbalová
Omluveni: Ing. Jaroslava Kořínková, Monika Vitvarová, Ing. Radek Mydlář
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. Rozpočtová změna č. 2
5. Koupě pozemků
6. Prodej pozemku
7. Různé a diskuse
8. Usnesení, závěr
Hlasování o programu: 12 pro, 0 proti, 0 hlasů se zdrželo.
Program jednání byl schválen.
2/ Určení ověřovatelů zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Miroslav Čížek a pan Pavel Postolka. Jiného
návrhu nebylo.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 hlas se zdržel.
Ověřovateli zápisu se stali pan Ing. Miroslav Čížek a pan Pavel Postolka

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: „Neměl jsem problém s výši finančních prostředků, které
jsou přidělovány charitě, žádal jsem jen prozkoumání užití těchto prostředků. Šlo mi o to, aby
tyto prostředky byly použity výhradně pro naše občany. Dále je chybou, že nebyl pozván ředitel
Oblastní charity Jičín.“ Starosta: „Toto financování nám vysvětlí jedině ředitel charity, nemá
však volný termín, toto bude do budoucna uskutečněno.“ Pan Ing. Polanecký se zeptal na důvod
vyhlášení výběrového řízení na ředitele školy. Starosta: „Paní ředitelka končí ve funkci na
vlastní žádost.“ Pan Hanč se zeptal na počet hektarů pozemků, který se týká sporu s katolickou
církví. Starosta: „Jedná se zhruba o 5 hektarů pozemků, snažíme se podat dovolání a tím
vyčerpat všechny možnosti.“ Pan Ryba se zeptal na smlouvu o pronájmu prostor vinárny.
Starosta: „Smlouva je připravena k podpisu.“ Pan Kymlička se zeptal na výběrové řízení na
rekonstrukci chodníků. Starosta: „Poptávka proběhne uzavřenou výzvou, což nám umožňuje
směrnice, budou osloveny firmy, se kterými spolupracujeme.“ Pan Kymlička: „Jestliže bude
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oslovena firma, která budovala chodník v ulici Husova, je to chyba, protože tato firma
nedodržela termín.“ Starosta: „Na tuto věc mám jiný názor, čekalo se na souhlas sousedního
pozemku majitele č. p. 261, proto byla firma také oslovena.“ Protože dalších dotazů a ani
připomínek nebylo, následoval další bod jednání.
4/ Rozpočtová změna č. 2
Starosta podrobně seznámil přítomné s položkami rozpočtové změny. Tento rozpis položek měl
každý zastupitel k dispozici již s předstihem. Vše se týkalo sociálního bydlení. Pan Hanč:
„Nechci rozporovat záměr vybudovat sociální bydlení, ale je zajímavé, jakých osob se to může
týkat.“ Po přečtení výčtu osob pan Hanč konstatoval, že toto bydlení je určeno pro lidi, kteří
jsou opravdu na dně. Nikde není psáno, že o těchto lidech bude rozhodovat místní
zastupitelstvo. Může se stát, že rozhodnutím některých politiků nám mohou být přiděleni
migranti. Je dobré, že udržitelnost projektu je pět let.“ Starosta: „Je obvyklé, že
v problematických případech se uzavírají smlouvy na dobu určitou a toto je v pravomoci rady.“
Pan Ing. Čížek: „Máme zde dostatek lidí, kteří potřebují pomoc, myslím si, že tyto prostory ani
nebudou stačit pro naše lidi, kteří je budou potřebovat, jedná se tedy každopádně o dobrou věc
a v žádném případě se nejedná o bydlení pro migranty.“ Protože dalších dotazů a ani
připomínek nebylo, starosta přistoupil ke hlasování.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Rozpočtová změna č. 2 byla schválena.
5/ Koupě pozemků
Starosta seznámil přítomné s těmito pozemky, každý zastupitel měl k dispozici situační plánek.
Jednalo se o pozemky za víceúčelovým hřištěm. Jedná se vlastně o klín mezi obecními
pozemky. Konkrétně pozemky: 461/3, o výměře 1875 m2 a pozemek 461/5 o výměře 701 m2,
v katastrálním území Vysoké Veselí. Cena za jeden m2 je 33,- Kč. V realitní kanceláři byla již
cena za 45,- Kč. Pan Ing. Čížek vyjednal s majiteli cenu 33,- Kč za 1 m2. Je třeba jednat rychle.
Jedná se o zájmové území hřiště. Starosta: „Nákup těchto pozemků obecní rozpočet příliš
nezatíží, proto není důvodu pozemky nekoupit.“ Nebylo žádných dalších dotazů, proto se
hlasovalo.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Nákup pozemků 461/3, o výměře 1875 m2 a 461/5 o výměře 701 m2, v katastrálním území
Vysoké Veselí byl schválen.
6. Prodej pozemků
Starosta seznámil přítomné s prodávanými pozemky, jejich lokací a podmínkami prodeje.
Jednalo se o tento pozemek: 179/76, v katastrálním území Vysoké Veselí o celkové výměře
109 m2. Cena za jeden m2 je 200,- Kč. Kupující je Luboš Holman mladší. Pan Jiří Hanč: „Tento
pozemek obec nutně nepotřebuje, takže není co řešit, jsem pro prodej.“ Bylo tedy hlasováno.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Prodej pozemku 179/76 o rozloze 109 m2 v katastrálním území Vysoké Veselí byl schválen.
7. Různé a diskuse
Starosta připomněl, že by měl být zvolen zástupce obce Vysoké Veselí na valnou hromadu
vodárenské společnosti, která se bude konat v červnu tohoto roku. Jiného návrhu než starosty
Luboše Holmana nebylo, proto bylo hlasováno.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Starosta byl zvolen jako zástupce obce Vysoké Veselí na valnou hromadu vodárenské
společnosti.
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Pan Hanč seznámil přítomné se záměrem školské rady distribuovat propagační letáky
školy ve Vysokém Veselí do okolí obce. Náklady tisku a distribuce jsou cca 8.000,- Kč. Starosta
potvrdil, že tento náklad bude hradit obec. Pan Deyl se zeptal na špatný stav cesty k ČOV kolem
jeho zahrádky. Tento stav způsobuje přílišný přítok vody na zahradu. Starosta: „Tento problém
projednám s ředitelem kanalizací.“ Pan Kymlička: „Firma, jež budovala chodník v Husově ulici
by měla vysít trávník, je právě vhodná doba, tato firma by neměla být oslovena v poptávce na
budování dalších chodníků, neboť svoji práci nedokončila.“ Starosta: „Bohužel, už je tak
rozhodnuto, poptávka je již poslána.“ Pan Kymlička zdůraznil, aby se tato připomínka dostala
do zápisu z jednání. Starosta: „Musí být ale také zapsáno, že firma příslušné pozemky travou
osela, ale z důvodu přílišného sucha tráva nevzešla.“ Paní Ing. Horáčková: „Chtěla bych se
zeptat, jak bude řešen špatný stav vozovky v ulici Dr. Zimmermanna.“ Starosta: „Budou
upozorněny vodárny o zjednání nápravy.“ Protože nebylo dalších námětů, starosta požádal
Mgr. Vladimíra Knížka, aby přečetl návrh usnesení.

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

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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USNESENÍ 01/2018
•

Zastupitelstvo schvaluje:

•

Ověřovatelé zápisu - pana Ing. Miroslava Čížka a pana Pavla Postolku

•

Rozpočtovou změnu č. 2 tak, jak byla předložena /viz příloha č. 1/

•

Koupi pozemků 461/3 o výměře 1875 m2 a 461/5 o výměře 701 m2, v katastrálním
území Vysoké Veselí, cena za jeden m2 33,- Kč.

•

Prodej pozemku 179/76 v katastrálním území Vysoké Veselí o celkové výměře 109 m2
za cenu 200,- Kč za jeden m2 panu Lubošovi Holmanovi mladšímu

•

Starostu Luboše Holana jako zástupce města Vysoké Veselí na valnou hromadu
vodohospodářské společnosti Jičín

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

Ing. Miroslav Čížek:_____________________ Pavel Postolka:__________________
Vyhotoveno dne 17. 3. 2018

