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Zápis Z1/2019 veřejného zasedání Zastupitelstva
města Vysokého Veselí ze dne 04.03.2019
Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Bc. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek,
Mgr. Vladimír Knížek, Ing. Jaroslava Kořínková, p. Zdeněk Kykal,
p. Jaroslava Matoušková, p. Iveta Trejbalová, p. Jaroslav Vacek, p. Josef
Havelka, p. Pavel Ryba, p. Pavel Kymlička, p. Monika Vitvarová, p. Pavel
Postolka
Omluveni: p. Jiří Hanč
1/ Zahájení
Starosta p. Luboš Holman zahájil 1/2019 zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí, které
bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18.30 hodin.
Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dle presenční listiny je přítomno 14 členů
zastupitelstva, omluveni jsou p. Jiří Hanč. Zastupitelstvo města bylo tedy usnášeníschopné.
Dále starosta konstatoval, že námitka k zápisu z minulého jednání zastupitelstva města
podána nebyla. Pan Kymlička podávám námitku proti zápisu ze zasedání zastupitelstva dne
10.12.2018 - způsob a zpracování zápisu. Pan starosta vyzval zapisovatele pana Ing. Bc. Radka
Mydláře vyjádřením se k této námitce - zápis odpovídá metodice územně správních celků o
pravidlech zápisů a tímto si myslím, že odpovídá průběhu jednání a schválení jednotlivých bodů
programu. A dále presentoval co zákon ukládá, aby v zápise bylo zaznamenáno – počet
přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá
usnesení. Zápis byl řádně ověřen a je zveřejněn na webových stránkách města a dále
v sekretariátu starosty na MěÚ. Dále pan starosta vyzval, aby se vyjádřili k zápisu ověřovatelé
- Ing. Jaroslava Kořínková – zápis by měl být stručný, výstižný a obsahoval všechny náležitosti
zápisu. Pan Zdeněk Kykal – zápis je v pořádku, nic jsem neshledal.
Starosta dal hlasovat o potvrzení zápisu ze dne 10.12.2018.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 3, zdržel se 1
Námitce vyhověno nebylo a tímto zápis ze dne 10.12.2018 byl schválen.
Dále starosta seznámil přítomné s programem jednání. K návrhu programu byly vzneseny
následující návrhy na doplnění: Pan Havelka navrhl doplnění do programu jednání – informace
k Z1 /stavební parcely/ a pan Kymlička způsob zpracování a zveřejňování zápisu.
Pan starosta nechal hlasovat o navrženém bodu Informace k Z1 /stavební parcely/.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Informace k Z1/stavební parcely/ bude jako 5. bod programu jednání zastupitelstva.
Dále pan starosta nechal hlasovat o dalším navrženém bodu a to způsob zpracování
a zveřejňování zápisu z veřejného zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 9, zdržel se 1
Návrh do bodu programu jednání způsob zpracování a zveřejňování zápisu z veřejného
zastupitelstva nebyl přijat.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti Rady města Vysoké Veselí
4. Hospodaření k 31.12.2018
5. Informace k Z1 /stavební parcely/
6. Prodej pozemku 491/41
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7. Koupě pozemku 491/42
8. Členství ve Sdružení místních samospráv ČR
9. Určení delegáta na valnou hromadu VOS Jičín
10. Různé a diskuze
11. Usnesení a závěr
Výsledek hlasování o programu: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Program jednání byl schválen.
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan starosta Luboš Holman navrhl určit ověřovateli zápisu paní Moniku Vitvarovou, pana
Ing. Miroslava Čížka a zapisovatele pana Ing. Bc. Radka Mydláře. K návrhu nebyly vzneseny
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí určuje ověřovateli zápisu paní Moniku Vitvarovou,
pana Ing. Miroslava Čížka a zapisovatele pana Ing. Radka Mydláře.
3/ Zpráva o činnosti Rady města Vysoké Veselí
S tímto bodem seznámil přítomné místostarosta města pan Ing. Bc. Radek Mydlář.
4/ Hospodaření k 31.12.2018
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: pro 13, proti 0, zdržel se 1
Hospodaření města ke dni 31.12.2018 bylo schváleno.
5/ Informace k Z1 /stavební parcely/
Pan Havelka – jaká bude prodejní cena za m2, zasíťování parcel, počet zájemců o koupi,
smluvní podmínky. Pan starosta – již v minulosti byla projednávána a schválena
zastupitelstvem cena za m2 200,- Kč. Pan Havelka – zdá se mu tato částka nízká. Pan Skala –
jak je to s registrací zájemců o parcely. Pan starosta – pokud má někdo zájem o parcelu v Z1
může si podat žádost na městský úřad. K tomuto bodu proběhla diskuze. Vzhledem ke složitosti
tohoto bodu a různorodým názorům pan starosta navrhl svolat pracovní zasedání v nejbližším
možném termínu. Tento bod zařadit na program dalšího zasedání veřejného zastupitelstva. A
dále tímto vyřadit bod č.6 a č.7 z dnešního programu jednání zastupitelstva vzhledem k ceně za
m2, která se bude odvíjet od schválené prodejní ceny za m2 stavebních parcel.
6/ Prodej pozemku 491/41
7/ Koupě pozemku 491/42
Vzhledem k dalšímu projednávání důležitých bodů k Z1 /stavební parcely/ se bod č.6 a č.7
musí odložit na další veřejné zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Bod č.6 prodej pozemku pč. 491/41 a bod č.7 koupě pozemku pč. 491/42 se odkládá a
přesouvá do programu na další veřejné zasedání zastupitelstva.
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8/ Členství ve Sdružení místních samospráv ČR
Pan starosta seznámil přítomné s výhodami členství ve SMSČR ,,Sdružení místních
samospráv ČR“ na základě §46 a §84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č.128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky. Roční
poplatek činí cca 6.000,- Kč. Rozhodnutí o členství spadá do kompetence zastupitelstva města.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1
Členství ve SMSČR bylo schváleno.
9/ Určení delegáta na valnou hromadu VOS Jičín
Jako delegáta na valnou hromadu VOS Jičín za obec Vysoké Veselí byl radou města navržen
pan starosta Luboš Holman. Protože jiného návrhu nebylo, bylo přistoupeno ke hlasování.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
Pan starosta Luboš Holman byl určen jako delegát na VH VOS Jičín za obec Vysoké Veselí.
10/ Různé a diskuse
Pan Ryba – koupě defibrilátoru pro SDH – pan starosta tuto záležitost prověří a podá
informaci. Pan Havelka – parková úprava ve Veselské Lhotě kolem matičky. Pan Skala –
vytvoření kulturní komise.
11/ Usnesení – závěr
Místostarosta Ing. Bc. Radek Mydlář přečetl návrh usnesení Z1/2019. K návrhu usnesení
nebylo připomínek.
Výsledek hlasování o usnesení: pro 11, proti 0, zdrželi se 3
Usnesení Z1/2019 bylo schváleno.
Pan starosta Luboš Holman ukončil 1/2019 veřejné zasedání zastupitelstva města Vysoké
Veselí ve 20.05 hod.. Poděkoval všem přítomným za účast.
Ve Vysokém Veselí 12. 03. 2019

Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář

…………………….
Pan Luboš Holman
starosta

…………………….
Ing. Miroslav Čížek
ověřovatel zápisu

……………………..
Paní Monika Vitvarová
ověřovatel zápisu
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USNESENÍ Z1/2019
Zastupitelstvo města schvaluje
- program pro 1/2019 veřejné zasedání zastupitelstva města Vysoké Veselí.
- ověřovateli zápisu paní Moniku Vitvarovou, pana Ing. Miroslava Čížka a zapisovatele pana
Ing. Bc. Radka Mydláře.
- hospodaření města ke dni 31.12.2018 tak, jak bylo předloženo.
- odložení a přesunutí bodu č.6 prodej pozemku pč. 491/41 a bodu č.7 koupě pozemku
pč. 491/42 do programu na další veřejné zasedání zastupitelstva.
- členství ve Sdružení místních samospráv ČR.
- pana starostu Luboše Holmana jako delegáta na VH VOS Jičín za obec Vysoké Veselí.

Zastupitelstvo města bere na vědomí
- zprávu o činnosti Rady města Vysoké Veselí za období od 10.12.2018 do 04.03.2019.
- připomínky občanů a zastupitelů.

Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář

…………………….
Pan Luboš Holman
starosta

Vyhotoveno dne 12.03.2019

…………………….
Ing. Miroslav Čížek
ověřovatel zápisu

……………………..
Paní Monika Vitvarová
ověřovatel zápisu

