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Zápis Z2/2020 veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Vysokého Veselí ze dne 11. 5. 2020 

 
Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Bc. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek, 
Mgr. Vladimír Knížek, p. Monika Vitvarová, p. Zdeněk Kykal, p. Iveta 
Trejbalová, Ing. Jaroslava Kořínková, p. Jaroslav Vacek, p. Jan Mydlář,      
Bc. Pavel Jiřička, p. Pavel Postolka 
Omluveni: p. Jaroslava Matoušková 

1/ Zahájení 

     Starosta p. Luboš Holman zahájil 2/2020 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 12 členů 
zastupitelstva, omluvena je paní Jaroslava Matoušková. 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 
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 města k 30.04.2020 
5. Projednání změny č.1 územního plánu 
6. Různé a diskuze 
7. Usnesení a závěr 

Výsledek hlasování o programu: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Program jednání byl schválen. 

 

2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     Pan starosta Luboš Holman navrhl určit ověřovateli zápisu p. Pavla Postolku, p. Bc. Pavla 
Jiřičku a zapisovatele p. Ing. Bc. Radka Mydláře. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0    
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Postolku, pana 
Bc. Pavla Jiřičku  a zapisovatele pana Ing. Bc. Radka Mydláře. 
 

3/ Zpráva o činnosti Rady města Vysoké Veselí 

     S tímto bodem seznámil přítomné místostarosta města pan Ing. Bc. Radek Mydlář              
/za období od 12.02.2020 do 10.05.2020/.  
 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  
Předložená zpráva o činnosti Rady města byla schválena.   
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4/ Hospodaření k 30.04.2020 

     Každý zastupitel měl dopředu k dispozici přehled o hospodaření obce za uplynulé období. 
Pan starosta konstatoval, že plán hospodaření je průběžně plněn. K tomuto bodu nebylo 
připomínek. Pan starosta nechal hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0    
Hospodaření města ke dni 30.04.2020 bylo schváleno. 

 

5/ Projednání změny č.1 územního plánu 

     S tímto bodem seznámil přítomné pan starosta L. Holman. Tato změna se týká obnovy 
rybníka Kukle a výstavby sportovního areálu. Pořízení změny č.1 územního plánu firmou 
SURPMO, a.s. Hradec Králové za cenu 128.260,00 Kč. Zastupitelstvo určuje pana starostu 
Luboše Holmana jako pověřenou osobu jednání o této změně. K tomuto bodu nebylo 
připomínek. Pan starosta nechal hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Pan starosta Luboš Holman byl určen jako pověřená osoba jednáním o změně č.1 

územního plánu  za obec Vysoké Veselí. 

 

6/ Různé a diskuse 

 
p. Vacek J. – mohla by se obnovit studna u bývalého střediska. 
p. Skala J. – defibrilátor, proč není umístěn na veřejném místě  
p. Herzog B. – kdy bude vyčištěn příkop ve Veselské Lhotě před mým domem. 
 

7/ Usnesení – závěr 

     Místostarosta pan Ing. Bc. Radek Mydlář přečetl návrh usnesení Z2/2020. K návrhu 
usnesení nebylo připomínek. 
 
Výsledek hlasování o usnesení: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení Z2/2020 bylo schváleno. 
 
 
     Pan starosta Luboš Holman ukončil 2/2020 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké 
Veselí v 19.30 hod.. Poděkoval všem přítomným za účast.  
 
 
 
Ve Vysokém Veselí 14. 5. 2020 
 
 
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář 
 
 
Luboš Holman v. r.                       Pavel Postolka v. r.                       Bc. Pavel Jiřička v. r. 
          starosta                                  ověřovatel zápisu                          ověřovatel zápisu 
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USNESENÍ  Z2/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje 
- program pro Z2/2020 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí. 
 
- ověřovateli zápisu pana Pavla Postolku, pana Bc. Pavla Jiřičku a zapisovatele pana Ing. Bc. 
Radka Mydláře. 
 
- zprávu o činnosti Rady města Vysoké Veselí za období od 12.02.2020 do 10.05.2020. 
 
- hospodaření města ke dni 30.04.2020 tak, jak bylo předloženo. 

- pořízení změny č.1 územního plánu firmou SURPMO, a.s. Hradec Králové za cenu 

128.260,00 Kč. Zastupitelstvo určuje pana starostu Luboše Holmana jako pověřenou osobu 

jednáním o této změně. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí 
- připomínky občanů a zastupitelů. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář 
 
 
 
    Luboš Holman v. r.                    Pavel Postolka v. r.                   Bc. Pavel Jiřička v. r. 
          starosta                                 ověřovatel usnesení                    ověřovatel usnesení 
 
Vyhotoveno dne 14.05.2020 

 


