1

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města
Vysoké Veselí ze dne 10. 12. 2018
Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek,
Mgr. Vladimír Knížek, Ing. Jaroslava Kořínková, p. Zdeněk Kykal,
p. Jaroslava Matoušková, p. Iveta Trejbalová, p. Jaroslav Vacek, p. Jiří Hanč,
p. Josef Havelka, p. Pavel Ryba, p. Pavel Kymlička
Omluveni: p. Monika Vitvarová, p. Pavel Postolka
1/ Zahájení
Starosta p. Luboš Holman zahájil 2. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Vysoké
Veselí, které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18 hodin.
Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dle presenční listiny je přítomno 13 členů
zastupitelstva, omluveni jsou p. Monika Vitvarová a p. Pavel Postolka. Zastupitelstvo města
bylo tedy usnášeníschopné.
Dále starosta konstatoval, že námitka k zápisu z minulého jednání Zastupitelstva města
podána nebyla a zápis byl řádně ověřen a je zveřejněn na webových stránkách města a dále
v sekretariátu starosty na MěÚ.
Dále starosta seznámil přítomné s programem jednání, ke kterému nebylo námitek a ani
návrhů na doplnění.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti Rady města Vysoké Veselí
4. Hospodaření za uplynulé období
5. Projednání rozpočtu na rok 2019
6. Stanovení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům dle Nařízení vlády č.202/2018
7. Prodej pozemku
8. OZV komunální odpad
9. Různé a diskuze
10. Usnesení a závěr
Výsledek hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 hlasů se zdrželo
Program jednání byl schválen.
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan starosta Luboš Holman navrhl určit ověřovateli zápisu pana Zdeňka Kykala, paní Ing.
Jaroslavu Kořínkovou a zapisovatele pana Ing. Radka Mydláře. K návrhu nebyly vzneseny
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí určuje ověřovateli zápisu pana Zdeňka Kykala, paní
Ing. Jaroslavu Kořínkovou a zapisovatele pana Ing. Radka Mydláře.
3/ Zpráva o činnosti Rady města Vysoké Veselí
S tímto bodem seznámil přítomné místostarosta města pan Ing. Radek Mydlář.
p. Ryba – dotaz ohledně žádosti o dotaci TJ Sokol.
Starosta – tento bod je otázkou rozpočtu města. Byla dohoda o předložení originálů účetních
dokladů. Závěr: do konce kalendářního roku proběhne s TJ Sokol jednání o upřesnění
hospodaření TJ Sokol Vysoké Veselí.
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Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Vysoké Veselí za období
od 12.9.2018 do 10.12.2018.
4/ Hospodaření za uplynulé období
Každý zastupitel měl dopředu k dispozici přehled o hospodaření obce za uplynulé období.
Pan starosta konstatoval, že plán hospodaření je průběžně plněn, vyjádřil se k jednotlivým
dotazům zastupitelů a nechal hlasovat.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Hospodaření města ke dni 31.10.2018 bylo schváleno.
5/ Projednání rozpočtu na rok 2019
S tímto bodem seznámil přítomné starosta města a podrobně vysvětlil položky rozpočtu.
Každý zastupitel měl návrh rozpočtu k dispozici.
Rada města předkládá zastupitelstvu města návrh rozpočtu města Vysoké Veselí na rok 2019
jako schodkový ve výši příjmu 14.484.744,- Kč a výdajů ve výši 15.735.500,- 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 2019 na Radu města. 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.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl schválen.
6/ Stanovení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům dle Nařízení vlády
č.202/2018 Sb.
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích
stanoví měsíční odměny v hrubém za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto: místostarosta 16.794,- Kč
člen rady 2.456,- Kč
předseda výboru nebo komise 1.460,- Kč
člen výboru nebo komise 946,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 464,- Kč
Výsledek hlasování: 8 pro, 4 proti /p. J. Hanč/, 1 se zdržel
Stanovení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům dle Nařízení vlády č.202/2018 Sb.
bylo schváleno.
7/ Prodej pozemku
Žádost pana Jiřího Plášila Dr. o odkupu pozemku parcelní číslo 179/68 uvedeném na
LV 10001 v katastrálním území Vysoké Veselí, který tento pozemek dlouhodobě užívá jako
součást zahrady /jedná se o 20 m2/. Tento záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen na úřední desce
obce /od 22.11.2018 do 10.12.2018/ a nabídnut k prodeji. Cena 1 m2 / 200,- Kč + návrh na vklad
do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Prodej pozemku číslo 179/68 o výměře 20 m2 v katastrálním území Vysoké Veselí –
1m2/200,- Kč + návrh na vklad do katastru nemovitostí je schválen.
8/ Projednání vyhlášky o odpadech
Pan starosta seznámil přítomné s obecně závaznou vyhláškou o odpadech č. 1/2018. Každý
zastupitel měl vyhlášku k nastudování v předstihu.
Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Vysoké Veselí. Na základě § 17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
,,vyhláška“). Dále ruší OZV č.2/2017 o odpadech.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 byla schválena.
9/ Různé a diskuse
Starosta - Workoutové dětské hřiště /prvky/ - pokud budeme chtít podat žádost o dotaci
z MMR ČR, jedna z povinných příloh je usnesení zastupitelstva s podáním žádosti o dotaci.
Starosta tímto nechal hlasovat o podání žádosti o dotaci z MMR ČR.
Výsledek hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Podání žádosti o dotaci z MMR ČR na workoutové dětské hřiště je schválena.
p. Ryba – zda by nebylo dobré zavést ve městě koše na odpadky
Starosta – vzhledem k neustálému nepořádku kolem košů na odpadky z minulosti, není
nakloněn k opětovnému navrácení odpadkových košů.
Pan Rygl – výstavba chodníku v ,,Hatích“
Starosta – již v minulosti /před 1,5 rokem/ bylo dotazováno a nedostali jsme souhlas od SUS
HK, Povodí Labe s.p. a Státní statky Jeneč v likvidaci.
Protože nebylo dalších námětů a dotazů, starosta požádal Ing. Radka Mydláře, aby přečetl návrh
usnesení.
10/ Usnesení – závěr
Ing. Radek Mydlář přečetl návrh usnesení č.4. K návrhu usnesení nebylo připomínek.
Výsledek hlasování o usnesení: 13 pro, 0 proti, 0 hlasů se zdrželo
Usnesení č.4 bylo schváleno.
Starosta ukončil jednání zastupitelstva, poděkoval všem přítomným za účast a popřál klidné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.
Ve Vysokém Veselí 17. 12. 2018
Zapsal: Ing. Radek Mydlář
…………………….
Pan Luboš Holman
starosta

…………………….
Ing. Jaroslava Kořínková
ověřovatel zápisu

……………………..
Pan Zdeněk Kykal
ověřovatel zápisu
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USNESENÍ Z4/2018
Zastupitelstvo schvaluje
- Program pro 2. jednání Zastupitelstva města Vysoké Veselí
- Ověřovateli zápisu pana Zdeňka Kykala, paní Ing. Jaroslavu Kořínkovou a zapisovatele pana
Ing. Radka Mydláře.
- Hospodaření města ke dni 31.10.2018 tak, jak bylo předloženo.
- Rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2019: ,, Zastupitelstvo města Vysoké Veselí schvaluje
rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2019 jako schodkový ve výši příjmu 14.484.744,- Kč a
výdajů ve výši 15.735.500,- 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 2019
na Radu města. 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.
- Prodej pozemku číslo 179/68 o výměře 20 m2 v katastrálním území Vysoké Veselí –
1 m2/ 200,- Kč + návrh na vklad do katastru nemovitostí.
- Podání žádosti o dotaci z MMR ČR na výstavbu workoutového dětského hřiště.

Zastupitelstvo stanovilo
- Neuvolněným členům Zastupitelstva města Vysoké Veselí dle § 72 a násl., § 84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o obcích) za výkon funkce neuvolněného člena ZM, člena RM, předsedy výboru, předsedy
komise odměny takto: místostarosta 16.794,- Kč
člen rady 2.456,- Kč
předseda výboru nebo komise 1.460,- Kč
člen výboru nebo komise 946,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 464,- Kč
S účinnosti od 1.1.2019

Zastupitelstvo vydalo a schválilo
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Vysoké Veselí.
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Zastupitelstvo bere na vědomí
- Zprávu o činnosti Rady města Vysoké Veselí za období od 12.9.2018 do 10.12.2018.
- Připomínky občanů a zastupitelů

Zapsal Ing. Radek Mydlář

…………………….
Pan Luboš Holman
starosta

Vyhotoveno dne 17.12. 2018

…………………….
Ing. Jaroslava Kořínková
ověřovatel zápisu

……………………..
Pan Zdeněk Kykal
ověřovatel zápisu

