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Zápis Z2/2019 veřejného zasedání Zastupitelstva
města Vysokého Veselí ze dne 29.05. 2019
Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Bc. Radek Mydlář, Mgr. Vladimír Knížek,
Ing. Jaroslava Kořínková, p. Zdeněk Kykal, p. Jiří Hanč, p. Iveta Trejbalová,
p. Jaroslav Vacek, p. Josef Havelka, p. Pavel Ryba, p. Pavel Kymlička,
p. Monika Vitvarová, p. Pavel Postolka
Omluveni: Ing. Miroslav Čížek, p. Jaroslava Matoušková
1/ Zahájení
Starosta p. Luboš Holman zahájil 2/2019 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 13 členů
zastupitelstva, omluveni jsou Ing. Miroslav Čížek a p. Jaroslava Matoušková. 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. Pan Havelka – proč není
v programu jednání Z1 /stavební parcely/. Pan starosta – momentálně zpracovává podklady
pro tento bod právník a na další zastupitelstvo bude tento bod v programu jednání“.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti Rady města Vysoké Veselí
4. Hospodaření k 30.04.2019, rozpočtová změna
5. Závěrečný účet města za rok 2018
6. Převod majetku VOS, a.s. – nepeněžitý vklad
7. Změna ÚP
8. Různé a diskuze
9. Usnesení a závěr
Výsledek hlasování o programu: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Program jednání byl schválen.
2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan starosta Luboš Holman navrhl určit ověřovateli zápisu pana Pavla Postolku, pana
Zdeňka Kykala a zapisovatele pana Ing. Bc. Radka Mydláře. K návrhu nebyly vzneseny
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Postolku, pana
Zdeňka Kykala 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. Pan
Hanč – dotaz na rozpočtovou změnu č.5/2019.
4/ Hospodaření k 30.04.2019
Každý zastupitel měl dopředu k dispozici přehled o hospodaření obce za uplynulé období.
Pan starosta konstatoval, že plán hospodaření je průběžně plněn. K jednotlivým dotazům
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zastupitelů se vyjádřil pan starosta a účetní města paní Hana Smetanová. Pan starosta
nechal hlasovat.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Hospodaření města ke dni 30.04.2019 bylo schváleno.
Návrh rozpočtového opatření č.7/2019. S tímto bodem seznámila přítomné zastupitelé paní
Hana Smetanová.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Rozpočtové opatření č.7/2019 bylo schváleno.
5/ Závěrečný účet města za rok 2018
Starosta podrobně seznámil přítomné s položkami závěrečného účtu obce. Tento obsáhlý
materiál byl zveřejněn na internetových stránkách obce i na vývěsce.
Pan starosta nechal hlasovat o závěrečném účtu obce s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradou a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018. Mzdové účetní obce
ukládá dodržovat zákon č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 37, vyplácet
odměny členům zastupitelstva v souladu se schválením zastupitelstva – úkol trvalý.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Závěrečný účet města za rok 2018 byl schválen.
Účetní obce paní Smetanová seznámila přítomné s účetní závěrkou. Pan starosta požádal,
aby přítomní zastupitelé tento protokol podepsali.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Účetní závěrka města za rok 2018 byla schválena.
6/ Převod majetku VOS, a.s.
Pan starosta seznámil přítomné zastupitelé s tímto bodem.
Nepeněžitý vklad města Vysoké Veselí, jehož předmětem je vodovod (vybraná vodovodní
síť) situovaná na území města Vysoké Veselí, v k.ú. Vysoké Veselí tak, jak je popsána a
oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo
posudku 5516-12-2019 částkou 239.300,- Kč,
souhlasí s jeho vnesením do majetku, resp. základního kapitálu společnosti Vodohospodářská
a obchodní společnost, a.s., Jičín, Holínské předměstí, Na Tobolce 428, PSČ 506 01, IČ:
60109149 s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 125 kusů kmenových akcií
akciové společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., znějících na jméno města
Vysoké Veselí, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou
převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.914,40 Kč,
pověřuje pana Luboše Holmana, starostu města, k veškerým úkonům s tím souvisejícím,
zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vnesení
nepeněžitého vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí
nově vydaných akcií společnosti.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Převod majetku VOS, a.s. byl schválen.
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7/ Změna územního plánu
Pan starosta seznámil přítomné zastupitelé s tímto bodem. Jedná se o prostory, kde se
počítá s výstavbou rybníku Kukle a sportovního areálu.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Zadání zrychlené změny územního plánu na rybník Kukle a fotbalové hřiště byl schválen.
8/ Různé a diskuse
Pan Kymlička – dotaz na vodovod od Sběře. Pan Hanč – dotaz na dětské hřiště
u tělocvičny, prodej pozemku u zrcadla jako stavební parcelu, pozval přítomné na akci ,,Sjezd
rodáků Kozojedy“ dne 15.6.2019. Pan Holman – pozval přítomné na akci ,,Vackovo Vysoké
Veselí“ dne 23.6.2019 od 14 hod.
9/ Usnesení – závěr
Místostarosta Ing. Bc. Radek Mydlář přečetl návrh usnesení Z2/2019. K návrhu usnesení
nebylo připomínek.
Výsledek hlasování o usnesení: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení Z2/2019 bylo schváleno.
Pan starosta Luboš Holman ukončil 2/2019 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké
Veselí ve 20.15 hod. poděkoval všem přítomným za účast.
Ve Vysokém Veselí 02. 06. 2019

Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář

…………………….
Pan Luboš Holman
starosta

…………………….
Pan Pavel Postolka
ověřovatel zápisu

……………………..
Pan Zdeněk Kykal
ověřovatel zápisu
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USNESENÍ Z2/2019
Zastupitelstvo města schvaluje
- program pro 2/2019 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí.
- ověřovateli zápisu pana pana Pavla Postolku, pana Zdeňka Kykala a zapisovatele pana Ing.
Bc. Radka Mydláře.
- hospodaření města ke dni 30.04.2019 tak, jak bylo předloženo.
- rozpočtovou změnu č.7/2019.
- závěrečný účet obce s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijímá
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2018. Mzdové účetní obce ukládá dodržovat zákon č.128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 37, vyplácet odměny členům zastupitelstva
v souladu se schválením zastupitelstva – úkol trvalý.
Účetní závěrku obce za rok 2018 tak jak byla předložena (příloha zápisu).
- nepeněžitý vklad města Vysoké Veselí, jehož předmětem je vodovod (vybraná vodovodní
síť) situovaná na území města Vysoké Veselí, v k.ú. Vysoké Veselí tak, jak je popsána a
oceněna ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo
posudku 5516-12-2019 částkou 239.300,- Kč,
souhlasí s jeho vnesením do majetku, resp. základního kapitálu společnosti Vodohospodářská
a obchodní společnost, a.s., Jičín, Holínské předměstí, Na Tobolce 428, PSČ 506 01, IČ:
60109149 s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 125 kusů kmenových akcií
akciové společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., znějících na jméno města
Vysoké Veselí, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou
převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.914,40 Kč,
pověřuje pana Luboše Holmana, starostu města, k veškerým úkonům s tím souvisejícím,
zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vnesení
nepeněžitého vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí
nově vydaných akcií společnosti.
- zadání zrychlené změny územního plánu na rybník Kukle a fotbalové hřiště.

Zastupitelstvo města bere na vědomí
- zprávu o činnosti Rady města Vysoké Veselí za období od 04.03.2019 do 29.05.2019.
- připomínky občanů a zastupitelů.
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář
…………………….
Pan Luboš Holman
starosta
Vyhotoveno dne 02.06.2019

…………………….
Pan Pavel Postolka
ověřovatel zápisu

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

