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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva
10. 9. 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,
Pavel Postolka, Monika Vitvarová, Iveta Trejbalová
Omluveni: Ladislav Trejbal
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. Rozpočtová změna č. 9
5. Bezúplatný převod pozemků Královéhradeckému kraji
6. Různé a diskuse
7. 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 Zdeněk Kykal a pan Pavel Postolka. Jiného návrhu
nebylo, bylo přistoupeno ke hlasování.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 3 hlasy se zdržely.
Ověřovateli zápisu se stali pan Zdeněk Kykal 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 Ing. Polanecký: „Bude budova zámku vytápěna tepelným
čerpadlem?“ Starosta: „Vytápění budovy zámku bude samostatné a topení bude řešeno dle
projektu, na kterém se pracuje.“ Pan Hanč: „Rád bych, aby byl blíže osvětlen stav budov
základní školy, a druhý dotaz se týká zapůjčení party-stanu a pivních setů na akci TJ Sokol,
což bylo nabídnuto TJ Sokolu za částku 7.000,-Kč.“ Starosta: „Podmínky výpůjčky budou pro
každou organizaci obce stejné, co se týče technického stavu budov školy, je na prvním místě
statické zajištění jižního křídla zámku, a to bude řešeno v rámci zateplení a rekonstrukce této
budovy.“ Pan Skala: „Do budoucna by bylo vhodné zamyslet se nad úpravou ceny zapůjčení
party-stanu, tato cena je příliš vysoká.“ Starosta: „Na příští radě toto navrhnu.“ Pan Hanč:
„V budově školy je ještě jeden veliký problém, a to osvětlení a podlahy tělocvičny, toto je
třeba řešit.“ Starosta: „Toto jsme řešili, podali jsme žádost o dotaci ale bezúspěšně, bohužel,
tuto akci se nám nepodařilo do konce prázdnin uskutečnit, máme problémy z důvodu nemoci
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účetní.“ Pan Havelka: „Jaký je termín dokončení rekonstrukce dětského hřiště u
tělocvičny základní školy?“ Starosta: „Cena se vyšplhala téměř na 400.000,-Kč, proto budeme
žádat o dotaci, musí být s touto akcí počítáno v příštím rozpočtovém období.“ Protože dalších
dotazů nebylo, přistoupilo se k dalšímu bodu jednání.
4/ Rozpočtová změna č. 9
Je třeba odsouhlasit položku 4122, transfer od Královéhradeckého kraje, ve výši
130.500,60Kč – potravinová pomoc pro děti naší základní školy. Ve výdajích je třeba
odsouhlasit položku 6121, sociální bydlení ve výši 2.500.000,-Kč. K této rozpočtové změně
byly tyto dotazy: Pan Hanč: „Již jsme schvalovali vyšší částku na pomoc sociálně slabým.“
Starosta: „To bylo vloni na podzim, tento projekt úspěšně pokračuje, tyto peníze přijdou
škole, ale musí projít přes obecní účet.“ Další dotazy nebyly, proběhlo následující hlasování.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Rozpočtová změna č. 9 byla schválena.
5/ Bezúplatný převod pozemku Královéhradeckému kraji
Tento převod je nutný z důvodu opravy mostu přes náhon u bývalého mlýna, každý zastupitel
měl k dispozici geometrický plánek, který byl zaslán s pozvánkou na schůzi. Královéhradecký
kraj daroval obci v minulosti také pozemky, proto bylo navrženo také bezplatně převést tento
pozemek. Jednalo se o pozemek 630/2 o výměře 120 m2 v katastrálním území Vysoké Veselí.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Bezúplatný převod pozemku 630/2 o výměře 120m2 v k. ú. Vysoké Veselí, byl schválen.
6. Různé a diskuse
Pan Burda: „Rád bych se zeptal, zda by nešlo něco udělat se skládkou mezi bytovkou, č. p.
183 a chovatelským areálem, přibyl dokonce autovrak.“ Starosta: „Obhlédneme na místě a
uvidíme, co se dá udělat, škoda, že tato situace nebyla nahlášena dříve na obecním úřadě, dalo
by se již něco dělat.“ 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: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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USNESENÍ 03/2018
•

Zastupitelstvo schvaluje:

•

Ověřovatelé zápisu – pana Zdeňka Kykala a pana Pavla Postolku

•

Rozpočtovou změnu č. 9 tak, jak byla předložena / viz příloha č. 1 /

•

Bezúplatný převod pozemku 630/2 o výměře 120 m2 v katastrálním území Vysoké
Veselí Královéhradeckému kraji

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

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek

Zdeněk Kykal:_____________________ Pavel Postolka:_______________________
Vyhotoveno dne 15. 9. 2018

