
 1 

 
Zápis Z6/2020 veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Vysokého Veselí ze dne 14.12.2020 
 
Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Bc. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek 
Mgr. Vladimír Knížek, p. Zdeněk Kykal, p. Monika Vitvarová, Ing. Jaroslava 
Kořínková, p. Jan Mydlář, p. Jaroslav Vacek, p. Jaroslava Matoušková, 
p. Iveta Trejbalová, p. Pavel Postolka, Bc. Pavel Jiřička 
Přizváni: p. Monika Smetanová /účetní města/ 

 

1/ Zahájení 

     Starosta p. Luboš Holman zahájil 6/2020 zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí, 
které bylo svoláno dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 18.00 hodin. 
     Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dle presenční listiny je přítomno 13 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo města bylo tedy usnášeníschopné.  
     Dále starosta konstatoval, že námitka k zápisu z minulého jednání zastupitelstva města 
podána nebyla /zápis Z5 07.10.2020/. 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 30.11.2020 
5. Projednání rozpočtu města na rok 2021 
6. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 až 2024 
7. Projednání pravidel prodeje stavebních pozemků v lokalitě Z1 
8. Koupě pozemku p.č. 491/49 
9. Revokace usnesení na podání žádosti – Mariánský sloup  
10. Různé a diskuze 
11. 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 p. Ing. Miroslava Čížka,          
p. Jaroslava Vacka a zapisovatele p. Ing. Bc. Radka Mydláře. K návrhu nebyly vzneseny 
protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0    
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Miroslava Čížka,  
p. Jaroslava Vacka a zapisovatele p. Ing. Bc. Radka Mydláře. 
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3/ Zpráva o činnosti Rady města Vysoké Veselí 

     S tímto bodem seznámil přítomné zastupitelé místostarosta města p. Ing. Bc. Radek 
Mydlář /za období od 08.10.2020 do 14.12.2020/.  
 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  
Předložená zpráva o činnosti Rady města byla schválena.   
 

4/ Hospodaření města k 30.11.2020 

     Každý zastupitel měl dopředu k dispozici přehled o hospodaření obce za uplynulé období. 
Pan starosta konstatoval, že plán hospodaření je průběžně plněn. Pan starosta nechal hlasovat. 
    
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   
Hospodaření města k 30.11.2020 bylo schváleno. 
 

5/ Projednání rozpočtu města na rok 2021 

     S tímto bodem seznámili přítomné starosta města pan L. Holman a paní M. Smetanová. 
Podrobně vysvětlili položky rozpočtu. Každý zastupitel měl návrh rozpočtu k dispozici. 
     Rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2021: ,,Zastupitelstvo města Vysoké Veselí 
schvaluje rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2021 jako schodkový ve výši příjmu 
20.758.500,- Kč a výdajů ve výši 25.479.672,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku 
hospodaření minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je objem paragrafů. 
 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl schválen. 
 

6/ Projednání střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 až 2024 

     Pan starosta L. Holman blíže seznámil s tímto dokumentem, který byl rovněž k dispozici, 
vypracování a následné schválení tohoto dokumentu je závazné. Žádných dotazů a ani 
připomínek nebylo.  
 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Střednědobý výhled rozpočtu Města Vysoké Veselí na roky 2022 - 2024 byl schválen. 
 

7/ Projednání pravidel prodeje stavebních pozemků v lokalitě Z1 

     Pan starosta L. Holman seznámil přítomné zastupitelé s tímto projednávaným bodem. 
Město Vysoké Veselí má zájem prodat nově vzniklé stavební pozemky k individuální rodinné 
výstavbě v lokalitě Z1. Každý zastupitel měl k dispozici předložená pravidla prodeje 
pozemkových /stavebních/ parcel. Pan starosta vyzval přítomné k diskuzi projednávaného 
bodu a poté přistoupil k hlasování o schválení pravidel prodeje pozemkových parcel. 
 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Pravidla prodeje stavebních pozemků v lokalitě Z1 byla schválena. 
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8/ Koupě pozemku p.č. 491/49 

     Každý zastupitel měl dopředu k dispozici předloženou smlouvu zpracovanou advokátní 

kanceláří Novotný Partners, s.r.o. uzavřenou dle § 2079 a násl. ve spojení s § 2128 a násl. 

zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami Město Vysoké Veselí 

/strana kupující/ a pan Tomáš Bílek /strana prodávající/. Předmětem prodeje a koupě dle této 

kupní smlouvy je nově vzniklý pozemek parc. č. 491/49 /orná půda/ o evidované výměře      

8 m2, vzniklý oddělením z pozemků parc. č. 491/8 a parc. č. 491/41. Smluvní strany se 

dohodly, že kupní cena za převod předmětných nemovitostí činí 2.920,- Kč. 

K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy. Pan starosta nechal hlasovat. 

 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Kupní smlouva na pozemek parc. č. 491/49 o výměře 8 m2 v kat. území Vysoké Veselí mezi 
Městem Vysoké Veselí a panem Tomášem Bílkem byla schválena. 

 

9/ Revokace usnesení na podání žádosti – Mariánský sloup 

     Revokace usnesení Z5/2020 podání žádosti o dotaci na restaurování Mariánského sloupu 
z MMR ČR. Žádost o dotaci na restaurování Mariánského sloupu bude podána z programu 
MZe ČR.     
 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   
Podání žádosti o dotaci na restaurování Mariánského sloupu z programu MZe ČR  bylo 
schváleno. 

 

10/ Různé  a diskuse 

Pan L. Holman – dnes dorazila projektová dokumentace na rekonstrukci interiéru tělocvičny 
/podlahy/ ZŠ a MŠ Vysoké Veselí a je důležité schválit podání žádosti o dotaci z programu 
MŠMT ČR. 
 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0   
Podání žádosti o dotaci na výměnu interiéru tělocvičny /podlahy/ ZŠ a MŠ Vysoké Veselí 
z dotačního programu MŠMT ČR  bylo schváleno. 

 

11/ Usnesení – závěr 

     Místostarosta města pan Ing. Bc. Radek Mydlář přečetl návrh usnesení Z6/2020. K návrhu 
usnesení nebylo připomínek. 
 
Výsledek hlasování o usnesení: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení Z6/2020 bylo schváleno. 
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     Pan starosta Luboš Holman ukončil 6/2020 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké 
Veselí v 18.50 hod.. Poděkoval všem přítomným za účast a popřál klidné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví v novém roce.  
 
 
 
Ve Vysokém Veselí 15. 12. 2020 
 
 
 
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář místostarosta v. r. 
 
Pan Luboš Holman v. r.               Ing. Miroslav Čížek v. r.            Pan Jaroslav Vacek v. r. 
          starosta                                  ověřovatel zápisu                       ověřovatel zápisu 
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USNESENÍ Z6/2020 
 

Zastupitelstvo města schvaluje 
 
- program pro Z6/2020 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí. 
 
- ověřovateli zápisu pana Ing. Miroslava Čížka, pana Jaroslava Vacka a zapisovatele pana Ing. 
Bc. Radka Mydláře. 
 
- zprávu o činnosti Rady města Vysoké Veselí za období od 08.10.2020 do 14.12.2020. 
 
- hospodaření města ke dni 30.11.2020 tak, jak bylo předloženo.  
 
- rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2021: ,,Zastupitelstvo města Vysoké Veselí schvaluje 
rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2021 jako schodkový ve výši příjmu 20.758.500,- Kč    
a výdajů ve výši 25.479.672,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření 
minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je objem paragrafů. 
 
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 až 2024. 
 
- pravidla prodeje stavebních pozemků v lokalitě Z1. 
 
- kupní smlouvu na pozemek č. 491/49 o výměře 8 m2 v kat. území Vysoké Veselí mezi 

Městem Vysoké Veselí a panem Tomášem Bílkem. 
 
- podáni žádosti o dotaci z programu MZe ČR na Mariánský sloup ve Vysokém Veselí. 
 
- podáni žádosti o dotaci z programu MŠMT ČR na rekonstrukci interiéru tělocvičny 
/podlahy/ ZŠ a MŠ Vysoké Veselí. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí 
 
- připomínky občanů a zastupitelů. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář místostarosta   
 
 
Pan Luboš Holman v. r.            Ing. Miroslav Čížek v. r.           Pan Jaroslav Vacek v. r. 
          starosta                                ověřovatel usnesení                   ověřovatel usnesení 
 
 
Vyhotoveno dne 15.12.2020 


