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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 

12. 6. 2018 
 

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, 
Ladislav Trejbal, Monika Vitvarová, Iveta Trejbalová  
 

Omluveni: Pavel Postolka 
 

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. Zprava z jednání rady města 
4. Závěrečný účet města za rok 2017 
5. Stanovení počtu zastupitelů pro podzimní komunální volby 
6. Změna územního plánu, hřiště, sběrný dvůr, zahrádky u RN 
7. Prodej pozemku 179/44 v katastrálním území Vysoké Veselí 
8. Projednání studie na fotbalové hřiště 
9. Různé a diskuse 
10. Usnesení a závěr 

Hlasování o programu: 14 pro, 0 proti, 0 hlasů se zdrželo.  
Program jednání byl schválen. 

2/ Určení ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Radek Mydlář a paní Monika Vitvarová. Pan 
Josef Havelka navrhl, aby druhým ověřovatelem byl pan Jiří Hanč. 
O protinávrhu bylo hlasováno. 
Hlasování: 4 pro, 8 proti, 2 hlasy se zdržely.    
Protinávrh nebyl schválen, bylo tedy hlasováno o původním návrhu.  
Hlasování: 9 pro, 4 proti, 1 hlas se zdržel.    
 
Ověřovateli zápisu se stali paní Monika Vitvarová a pan Ing. Radek Mydlář 

 

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: „Mrzí mne, že jsme nebyli s panem Rybou pozváni do 
komise na výběr ředitele školy.“ Dále pan Hanč upozornil na katastrofální stav skládky, 
kterou nahromadil pan Tomášek. Starosta: „Skládka bude zítra likvidována za policejní 
asistence.“ Pan Sklala: „Proč je veden spor s církví?“ Starosta: „Spor je veden o pozemky a 
advokát byl pověřen dovoláním.“ Pan Rýgl se zeptal na komunikaci, která vede nemovitosti 
za rybníkem.  
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Starosta: „Jedná se o vlastníka této nemovitosti, který si ztěžoval na stav příjezdové cesty, 
cesta bývá rozježděna zemědělskými stroji, proto bude tento stav napraven ve spolupráci 
s firmou, která provádí rekonstrukci chodníků. Dalších dotazů nebylo, proto bylo přistoupeno 
k projednání dalšího bodu.  

4/ Závěrečný účet města za rok 2017  

Starosta podrobně seznámil přítomné s položkami závěrečného účtu obce. Tento obsáhlý 
materiál byl zveřejněn na internetových stránkách obce i na vývěsce. Protože nebylo dotazů, 
účetní obce, paní Kykalová, seznámila přítomné s tímto dokumentem. Pan Ing. Polanecký se 
zeptal, zda zbylých 5.000.000,- Kč jsou vázány na nějakou platbu. Starosta: „Nejsou vázány 
na nic.“ Protože dalších dotazů nebylo, starosta přečetl protokol o schválení účetní závěrky, 
přítomní zastupitelé tento protokol podepsali. Dále bylo projednáno finanční hospodaření, ke 
kterému bylo následujících dotazů. Pan Hanč – položka zrušený odvod z loterií. Paní 
Kykalová potvrdila, že tato položka se týká zrušení heren. Dále položka 5169 pěstební činnost 
v lese. Starosta: „Právě byl schválen nový pěstební plán, náš les je přírodní rezervace, proto je 
tento plán zvláštní, v současné době probíhá vyžínání pasek a proúčtování proběhne teprve až 
na podzim. Protože nebylo dalších dotazů, následovalo hlasování o závěrečném účtu a 
hospodaření k 30. 4. 2018. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel   
Závěrečný účet města za rok 2017 a hospodaření města ke dni 30. 4. 2018 byly schváleny. 

5/ Stanovení počtu zastupitelů prho podzimní komunální volby 

Rada navrhla zachovat stejný počet zastupitelů a zároveň zachovat radu města. Pan Bílek 
navrhl, aby bylo zastupitelstvo jedenáctičlenné a zároveň by nebyla rada, starosta by měl větší 
pravomoc. Pan Ing. Mydlář poznamenal, že rada je důležitá z hlediska faktu, že se může sejít 
velmi rychle a je operativní, takže současný stav vyhovuje našim podmínkám nejvíce. 
Starosta: „Dle zákona musí být poslána ke svolání zastupitelstva pozvánka sedm dní předem, 
v případě schůzí rady toto není nutné.“ Protože dalších dotazů nebylo, hlasovalo se o počtu 
zastupitelů 15. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Počet zastupitelů 15 pro podzimní komunální volby byl schválen. 

6. Změna územního plánu z hlediska hřiště, sběrného dvora a zahrádek u 
retenční nádrže 

Starosta seznámil přítomné s důvody všech změn. Tyto změny bylo nutno provést z důvodu 
dotačních programů a požadavků vlastníků pozemků v zahrádkách u retenční nádrže. Obec 
nakoupila pozemky z důvodu záměru budovat fotbalové hřiště. Pan Skala: „Je toto 
předjednáno s odborem MÚ Jičín?“ Starosta toto předjednání potvrdil. Další dotazy nebyly, 
hlasovalo se o změně ÚP. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Změny územního plánu z hlediska budování hřiště, zahrádek u RN a sběrného dvora byly 

schváleny. 
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7. Prodej pozemku 

Jednalo se o pozemek 179/44 v katastrálním území Vysoké Veselí. Každý zastupitel  měl 
k dispozici situační plánek. Pozemek je prodáván za účelem rozšíření zahrady. Cena za 1m2 je 
200,- Kč. Jedná se pozemek, který lze těžko použít jako stavební parcela. Obec  
zde také nemá jiný zájem. Prodej byl zákonně uveřejněn a nikdo neměl jiný názor než 
pozemek prodat, bylo tedy přistoupeno k hlasování. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
Prodej pozemku 179/44 v katastrálním území Vysoké Veselí za cenu 200,- Kč za jeden m2 

byl schválen. 
 

8. Studie na fotbalové hřiště 

 
Každý zastupitel měl k dispozici návrh řešení prostoru u víceúčelového sportovního hřiště. O 
této studii bylo jednáno. Starosta s tímto materiálem blíže seznámil. K tomu to dotazu byly 
následující dotazy a připomínky. Pan Ing. Polanecký: „Pokoušeli jsme se založit fotbalový 
oddíl a narazili jsme na velké problémy, jednak nejsme členy fotbalové asociace a jsou také 
problémy s malým počtem hráčů.“ Starosta: „Hřiště bude budováno na etapy, nebude hotovo 
již zítra, jedná se delší časový horizont.“ Pan Hanč: „Tato studie se mi opravdu líbí, musíme 
se ale také zajímat co stojí údržba fotbalového hřiště, údržba je v ceně 250 až 350 tisíc Kč 
ročně, je zde mnoho údržbových úkonů ročně, naší prioritou je získat mladé lidi prodejem 
stavebních parcel, je třeba jednat s rozumem, pokud nás to k ničemu nezavazuje, nemám 
problém“ Starosta: „Je třeba projektové dokumentace, začalo by se výstavbou fotbalového 
hřiště s umělým povrchem a výstavbou šaten a potom by se vidělo.“ Pan Ing. Mydlář: „Je zde 
nějaký projekt, je jasné že se může uskutečňovat po etapách, my si jen stanovíme priority, co 
budovat dříve, co se týče zavodnění, bude zde rybník, dále správa hřiště by měla být věcí 
člověka, který bude mít v pronájmu restauraci, částka 250.000,-Kč na rok je přehnaná.“ Pan 
Skala „Projekt je velmi rozsáhlý, musíme se o toto starat, nechá-li se nějaký čas ladem, dojde 
k velkým škodám, měl jsem představu o nějaké levnější variantě, místa pro klubovou činnost 
jsou příliš daleko od hřiště s umělým povrchem, tento fakt je také třeba zvážit, bude také 
problém sehnat dotační titul, nemáme-li fotbalový team.“ Pan Ing. Čížek: „Jde o to, abychom 
měli nějakou společnou vizi o tom, co je pro nás důležité, rozhodně šatna a hřiště na kopanou 
s umělým povrchem, dále restauraci se sociálním zařízením, abychom vůbec mohli 
legalizovat současný stav, protože tamní hygienické podmínky jsou nevyhovující, je třeba se 
dohodnout, udělalo se hodně, nakoupily se pozemky a to je důležité, musíme vše vzít na 
vědomí a pokračovat v jednání další zastupitelstvo.“ Pan Hanč: „Hřiště s východ-západní 
orientací není dobrý nápad a sezení bych přesunul tak, aby bylo vidět na dětské hřiště.“ Pan 
Havelka: „Plán je moc hezký, ale máme taky další důležité problémy – čistička a pozemky.“ 
Pan Skala: „Je třeba dalšího jednání za účasti sportovců a města, dá se dojít ke kompromisu, 
dle kterého by se dala studie přepracovat.“ Pan Ing. Mydlář: „Nebylo by vůbec dobré 
stopnout něco, co e již rozpracováno, je jasné, že jsou další věci, ale toto se může udělat 
později.“ Starosta: „V tuto chvíli tuto debatu ukončíme, zavolám projektantům a sejdeme se s 
nimi včetně zástupců sportovců.“ 
Protože nebylo dalších námětů, starosta požádal Mgr. Vladimíra Knížka, aby přečetl návrh 
usnesení.  
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9. Různé  a diskuse 

Pan Kymlička zdůraznil, že je třeba mít plán rozvoje sportu a na základě tohoto plánu by se 
dalo zohlednit další budování sportovišť, byla by dobrá nějaká vize, samozřejmě je důležité,  
 
aby byly vyřešeny stavební parcely. Pan Hanč: „Rád bych se příště podílel  na přípravě akce  
čarodějnice, rád bych také pomohl, ale nebyl jsem osloven.“ Pan Skala: „Chtěl bych se zeptat 
na dětské hřiště u tělocvičny.“ Starosta: „Na tomto místě bude vybudováno hřiště  
workoutovými prvky, které budou velmi odolné proti poškození.“ Dále pan Rýgl: Chtěl bych 
se zeptat na ulici Profesora Seemana, měla být opravena po zvýšeném provozu, dále u 
bytovky č. p. 183 byly kontejnery, které byly odvezeny, a přetrvává nepořádek, také je i 
nepořádek v autobusové zastávce ve směru na Žeretice.“ Starosta: „Kontejnery byly odvezeny 
na základě  
žádosti obyvatel bytového domu, situace v čekárně bude zkontrolována na místě, co se týče 
silnice, byla podána žádost o dotaci, ale bohužel jsme nebyli úspěšní, byly opraveny pouze 
výtluky.“ Paní Ing. Horáčková: „Jaká je situace ohledně opravy silnice v ulici Na Vinici.“ 
Starosta: „Nejprve budou opraveny chodníky, potom bude opravena i komunikace.“ Pan 
Bílek: „Chci poděkovat starostovi za vydávání zpravodaje, ví se, co se děje v obci.“ Protože 
žádných dotazů, připomínek a námětů nebylo, přistoupilo se ke čtení návrhu usnesení. 
 
 

8/ Usnesení – závěr 

Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení. K návrhu usnesení nebylo připomínek. 
 
 
 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
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USNESENÍ 02/2018 

• Zastupitelstvo schvaluje: 

 
• Ověřovatelé zápisu – paní Moniku Vitvarovou a pana Ing. Radka Mydláře 

 
• Závěrečný účet města Vysokého Veselí za rok 2017 a uzavírá jej vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 
• Hospodaření města Vysoké Veselí ke dni 30. 4. 2018 tak, jak bylo předloženo 

 
• Počet zastupitelů 15 pro další volební období  

 
• Změnu územního plánu – hřiště, sběrný dvůr, zahrádky u retenční nádrže tak, jak bylo 

předloženo. / Viz příloha č. 1 / 
 

• Prodej pozemku č. 179/44 o výměře 652m2 v katastrálním území Vysoké Veselí za 
cenu 200,- Kč za 1m2 

 
• Koupi pozemku č. 495/8 o výměře 53 m2  v katastrálním území Vysoké Veselí od 

Státního pozemkového úřadu ČR za cenu stanovenou SPÚ 

 

 

 

Bere na vědomí: 

 Zprávu z jednání rady obce za poslední období 
 Připomínky občanů a zastupitelů 
 Studii na nové fotbalové hřiště 

 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monika Vitvarová:_____________________ Ing. Radek Mydlář:_______________________ 
 
Vyhotoveno dne 20. 6. 2018 


