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Zápis Z1/2020 veřejného zasedání Zastupitelstva
města Vysokého Veselí ze dne 12.02. 2020
Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Bc. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek,
Mgr. Vladimír Knížek, p. Monika Vitvarová, p. Zdeněk Kykal, p. Iveta
Trejbalová, p. Jaroslava Matoušková, Ing. Jaroslava Kořínková, p. Jaroslav
Vacek, p. Jan Mydlář, Bc. Pavel Jiřička
Omluveni: p. Pavel Postolka
1/ Zahájení
Starosta p. Luboš Holman zahájil 1/2020 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 11 členů
zastupitelstva, omluven je p. Pavel Postolka. Zastupitelstvo města bylo tedy usnášeníschopné.
Dále starosta konstatoval, že námitka k zápisu z minulého jednání zastupitelstva města
podána nebyla. 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.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Složení slibu nových členů zastupitelstva
3. Volba člena kontrolní komise
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva o činnosti Rady města Vysoké Veselí
6. Projednání směnné smlouvy
7. Různé a diskuze
8. Usnesení a závěr
Výsledek hlasování o programu: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Program jednání byl schválen.

2/ Složení slibu nových členů zastupitelstva
Pan starosta Luboš Holman vyzval nově zvolené zastupitelé p. Jana Mydláře a p. Bc. Pavla
Jiřičku ke složení zákonem předepsaného slibu. Po přednesení slibu p. Ing. Bc. Radka
Mydláře, podepsal každý zastupitel slib se slovy slibuji.
3/ Volba člena kontrolního výboru
Pan starosta Luboš Holman navrhl za p. Jiřího Hanče, který rezignoval na mandát člena
zastupitelstva p. Jana Mydláře a vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
člena kontrolního výboru. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí volí člena kontrolního výboru pana Jana Mydláře.
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4/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan starosta Luboš Holman navrhl určit ověřovateli zápisu p. Ing. Jaroslavu Kořínkovou,
p. Jaroslava Vacka a zapisovatele p. Ing. Bc. Radka Mydláře. K návrhu nebyly vzneseny
protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí určuje ověřovateli zápisu paní Ing. Jaroslavu
Kořínkovou, pana Jaroslava Vacka a zapisovatele pana Ing. Bc. Radka Mydláře.

5/ Zpráva o činnosti Rady města Vysoké Veselí
S tímto bodem seznámil přítomné místostarosta města pan Ing. Bc. Radek Mydlář
/za období od 27.11.2019 do 27.01.2020/.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Předložená zpráva o činnosti Rady města byla schválena.
Příchod v 18.40 hod p. Bc. Pavel Jiřička.

6/ Projednání směnné smlouvy
Každý zastupitel měl dopředu k dispozici předloženou směnnou smlouvu zpracovanou
advokátní kanceláří Novotný Partners , s.r.o. uzavřenou dle ustanovení § 2184 a násl. zákona
č.89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami Město Vysoké Veselí a pan
Tomáš Bílek. První směňující převádí své vlastnické právo k Nemovitosti 1, tj. k pozemku
parc. č. 491/41 (orná půda), o výměře 1035 m², jak je popsána v čl. I. odst. 1.3 Smlouvy, a to
se všemi součástmi a příslušenstvím a právy a povinnostmi ve prospěch druhého směňujícího
do jeho výlučného vlastnictví a druhý směňující Nemovitost 1 do svého výlučného vlastnictví
přijímá a zároveň druhý směňující převádí své vlastnické právo k Nemovitosti 2, tj. k
pozemku parc. č. 491/42 (orná půda), o výměře 49 m², jak je popsána v čl. I. odst. 1.3
Smlouvy, a to se všemi součástmi a příslušenstvím a právy a povinnostmi ve prospěch
prvního směňujícího do jeho výlučného vlastnictví a první směňující Nemovitost 2 do svého
výlučného vlastnictví přijímá. Smluvní strany se dohodly na tom, že druhý směňující uhradí
prvnímu směňujícímu na vyrovnání rozdílu mezi hodnotou směnovaných pozemků částku
357.918,- Kč. Částku 357.918,- Kč druhý směňující uhradí do 5 dní od podpisu této smlouvy.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy. Pan starosta nechal hlasovat.

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Směnná smlouva bylo schválena.
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7/ Různé a diskuze
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
k hlasování.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Pan starosta Luboš Holman byl určen jako delegát na VH VOS Jičín za obec Vysoké
Veselí.
p. Holman L. – poskytl informaci ke stavebním parcelám v lokalitě Z1 a probíhajícím pracím.
- dne 25.2.2020 proběhne v KD Vysoké Veselí akce Jivínský Štefan – hlavním smyslem
štefanského snažení je získat přehled o všech bohulibých kulturních aktivitách na okrese,
pozvat lidi na setkání a tam jim poděkovat.
p. Skala J. – informoval k probíhajícím změnám v TJ Sokol Vysoké Veselí.
p. Kykal J. – dotaz ohledně rekonstrukce ul. J. A. Komenského, pan Holman – je
v dlouhodobém výhledu /rada města nechá zpracovat projektovou dokumentaci/.

8/ Usnesení – závěr
Místostarosta pan Ing. Bc. Radek Mydlář přečetl návrh usnesení Z1/2020. K návrhu
usnesení nebylo připomínek.
Výsledek hlasování o usnesení: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení Z1/2020 bylo schváleno.
Pan starosta Luboš Holman ukončil 1/2020 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké
Veselí v 19.30 hod. Poděkoval všem přítomným za účast.

Ve Vysokém Veselí 17. 02. 2020
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář

…………………….
Pan Luboš Holman
starosta

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

……………………..
Pan Jaroslav Vacek
ověřovatel zápisu
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USNESENÍ Z1/2020
Zastupitelstvo města schvaluje
- program pro 1/2020 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí.
- vyplácení odměny novým zastupitelům od 12.02.2020.
- ověřovateli zápisu Ing. Jaroslavu Kořínkovou, pana Jaroslava Vacka a zapisovatele pana
Ing. Bc. Radka Mydláře.
- zprávu o činnosti Rady města Vysoké Veselí za období od 27.11.2019 do 21.01.2020.
- směnnou smlouvu zpracovanou advokátní kanceláří Novotný Partners , s.r.o. uzavřenou dle
ustanovení § 2184 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními
stranami Město Vysoké Veselí a pan Tomáš Bílek. První směňující převádí své vlastnické
právo k Nemovitosti 1, tj. k pozemku parc. č. 491/41 (orná půda), o výměře 1035 m², jak je
popsána v čl. I. odst. 1.3 Smlouvy, a to se všemi součástmi a příslušenstvím a právy a
povinnostmi ve prospěch druhého směňujícího do jeho výlučného vlastnictví a druhý
směňující Nemovitost 1 do svého výlučného vlastnictví přijímá a zároveň druhý směňující
převádí své vlastnické právo k Nemovitosti 2, tj. k pozemku parc. č. 491/42 (orná půda),
o výměře 49 m², jak je popsána v čl. I. odst. 1.3 Smlouvy, a to se všemi součástmi a
příslušenstvím a právy a povinnostmi ve prospěch prvního směňujícího do jeho výlučného
vlastnictví a první směňující Nemovitost 2 do svého výlučného vlastnictví přijímá. Smluvní
strany se dohodly na tom, že druhý směňující uhradí prvnímu směňujícímu na vyrovnání
rozdílu mezi hodnotou směnovaných pozemků částku 357.918,- Kč. Částku 357.918,- Kč
druhý směňující uhradí do 5 dní od podpisu této smlouvy.
- pana starostu Luboše Holmana jako delegáta na VH VOS Jičín za obec Vysoké Veselí.

Zastupitelstvo města volí
- jako člena kontrolní komise pana Jana Mydláře.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
- složení slibu zastupitelů pana Jana Mydláře a pana Bc. Pavla Jiřičky
- připomínky občanů a zastupitelů.
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář
…………………….
Pan Luboš Holman
starosta
Vyhotoveno dne 17.02.2020

…………………….
Ing. Jaroslava Kořínková
ověřovatel usnesení

……………………..
Pan Jaroslav Vacek
ověřovatel usnesení

