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Zápis Z2/2021 veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Vysoké Veselí ze dne 07.06.2021 
 
Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Bc. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek, 
Mgr. Vladimír Knížek, p. Monika Vitvarová, p. Jan Mydlář, p. Jaroslav 
Vacek, p. Jaroslava Matoušková, p. Iveta Trejbalová 
Omluveni: Ing. Jaroslava Kořínková, p. Zdeněk Kykal, p. Pavel Postolka,   
Bc. Pavel Jiřička 

1/ Zahájení 

     Starosta p. Luboš Holman zahájil Z2/2021 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 9 členů 
zastupitelstva, omluveni byli Ing. Jaroslava Kořínková, p. Zdeněk Kykal, p. Pavel Postolka    
a Bc. Pavel Jiřička. Zastupitelstvo města bylo tedy usnášeníschopné.  
     Dále starosta konstatoval, že námitka k zápisu z minulého jednání zastupitelstva města 
podána nebyla /zápis Z1 10.03.2021/. 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 31.05.2021 
5. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2021 
6. Projednání závěrečného účtu města za rok 2020 a účetní závěrky 
7. Upsání nových akcií V.O.S., a.s. Jičín 
8. Delegování zástupce na valnou hromadu V.O.S., a.s. Jičín 
9. Prodej pozemků v k.ú. Sběř pro V.O.S., a.s. Jičín 
10. Různé a diskuze 
11. Usnesení a závěr 

Výsledek hlasování o programu: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Program jednání byl schválen. 
 

2/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     Pan starosta Luboš Holman navrhl určit ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Matouškovou,         
pana Jana Mydláře a zapisovatele Ing. Bc. Radka Mydláře. K návrhu nebyly vzneseny 
protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0    
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí určuje ověřovateli zápisu p. Jaroslavu Matouškovou,  
p. Jana Mydláře a zapisovatele Ing. Bc. Radka Mydláře. 
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3/ Zpráva o činnosti Rady města Vysoké Veselí 

     S tímto bodem seznámil přítomné zastupitelé místostarosta města Ing. Bc. Radek Mydlář 
/za období od 24.03.2021 do 07.06.2021/.  
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0  
Předložená zpráva o činnosti Rady města byla schválena.   
 

4/ Hospodaření města k 31.05.2021 

     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 9, proti 0, zdržel se 0    
Hospodaření města ke dni 31.05.2021 bylo schváleno. 
 

5/ Návrh rozpočtového opatření č. 5/2021 

     S tímto bodem seznámila přítomné zastupitelé účetní města paní Monika Smetanová. 
    
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0   
Rozpočtové opatření č. 5/2021 bylo schváleno. 
 

6/ Projednání závěrečného účtu města za rok 2020 

     Starosta podrobně seznámil přítomné s položkami závěrečného účtu města za rok 2020. 
Tento obsáhlý materiál byl zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední vývěsce.  
K tomuto bodu nebylo připomínek. Pan starosta nechal hlasovat o závěrečném účtu města. 
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0   
Závěrečný účet města za rok 2020 byl schválen. 
 

 Schválení účetní závěrky města za rok 2020 

     Účetní obce paní Monika Smetanová seznámila přítomné s účetní závěrkou města za rok 
2020. Pan starosta požádal, aby přítomní zastupitelé tento protokol podepsali. 
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0   
Účetní závěrka města za rok 2020 byla schválena. 
      

7/ Upsání nových akcií V.O.S., a.s. Jičín 

     S tímto bodem seznámil přítomné starosta města pan Luboš Holman.  
     Nepeněžitý vklad města Vysoké Veselí, jehož předmětem je Vodovod a kanalizace 
(vybraná vodovodní a kanalizační síť) tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku 
vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5984-12-2021 částkou 
1.113.000,- 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 626 kusů 
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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 1.777,95 Kč.  
     Dále 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 9, proti 0, zdržel se 0 

Upsání nových akcií V.O.S., a.s. Jičín bylo schváleno. 
 

8/ Delegování zástupce na valnou hromadu V.O.S., a.s. Jičín 

     Jako delegáta na valnou hromadu V.O.S., a.s. Jičín za obec Vysoké Veselí byl radou města 
navržen pan starosta Luboš Holman. Protože jiného návrhu nebylo, bylo přistoupeno               
k hlasování. 
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Pan starosta Luboš Holman byl určen jako delegát na valnou hromadu  V.O.S., a.s. Jičín 
za obec Vysoké Veselí. 
      

9/ Prodej pozemků v k.ú. Sběř pro V.O.S., a.s. Jičín 

     S tímto bodem seznámil přítomné starosta města pan Luboš Holman.  
 
p.č.st. 104 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 148 
pro katastrální území Sběř, obec Sběř (stavba staré ČS) 
 
p.č.st. 153 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 148 
pro katastrální území Sběř, obec Sběř (sklad pohonných hmot) 
 
p.č.st. 154 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 148 
pro katastrální území Sběř, obec Sběř (studna S1) 
 
p.č.st. 155 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 148 pro 
katastrální území Sběř, obec Sběř (studna S2) 
 
p.č.st. 156 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 148 pro 
katastrální území Sběř, obec Sběř (studna S3) 
 
p.č.st. 190 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m2 pro katastrální území Sběř, obec Sběř 
(dle GP č. 211-80/2020) - (stavba nové ČS) stavba nebyla zapsána do katastru 
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Prodej pozemků v k.ú. Sběř pro V.O.S., a.s. Jičín bylo schváleno. 
 

10/ Různé a diskuze 

     Proběhla diskuze k stavebním parcelám v lokalitě Z1, zateplení budovy a pořízení 
decentrální vzduchotechniky zámek ZŠ Vysoké Veselí a úprava parku náměstí Vysoké 
Veselí. 
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11/ Usnesení – závěr 

     Místostarosta města Ing. Bc. Radek Mydlář přečetl návrh usnesení Z2/2021. K návrhu 
usnesení nebylo připomínek. 
 
Výsledek hlasování o usnesení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení Z2/2021 bylo schváleno. 
 
 
     Pan starosta Luboš Holman ukončil Z2/2021 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké 
Veselí v 19.25 hod. Poděkoval všem přítomným za účast.  
 
 
Ve Vysokém Veselí 09. 06. 2021 
 
 
 
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář místostarosta v. r. 
 
Pan Luboš Holman v. r.        Paní Jaroslava Matoušková v. r.       Pan Jan Mydlář v. r. 
          starosta                                  ověřovatel zápisu                       ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USNESENÍ  Z2/2021 
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Zastupitelstvo města schvaluje 
- program pro Z2/2021 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí. 
 
- ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Matouškovou, pana Jana Mydláře a zapisovatele pana Ing. 
Bc. Radka Mydláře. 
 
- zprávu o činnosti Rady města Vysoké Veselí za období od 24.03.2021 do 07.06.2021. 
 
- hospodaření města ke dni 31.05.2021, tak jak bylo předloženo. 

- rozpočtové opatření č.5/2021. 

- účetní závěrku za rok 2020 s výsledkem hospodaření běžného účetního období - zisk 
6.672.349,15 Kč. Celkový zisk bude přeúčtován z účtu 431. Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení na účet 432. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

- závěrečný účet obce jehož nedílnou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2020 bez výhrad. 
 
- nepeněžitý vklad města Vysoké Veselí, jehož předmětem je Vodovod a kanalizace (vybraná 
vodovodní a kanalizační síť) tak, jak je popsána a oceněna ve znaleckém posudku 
vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5984-12-2021  částkou 
1.113.000,- 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 626 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 1.777,95 Kč.  
     Dále 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. 
 
- pana starostu Luboše Holmana jako delegáta na valnou hromadu V.O.S., a.s. Jičín za obec 
Vysoké Veselí. 
 
- prodej pozemků v k.ú. Sběř za cenu 300 Kč/m2 bez DPH  V.O.S., a.s. Jičín 
 
p.č.st. 104 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 148 
pro katastrální  území Sběř, obec Sběř (stavba staré ČS) 
 
p.č.st. 153 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 148 
pro katastrální  území Sběř, obec Sběř (sklad pohonných hmot) 
 
p.č.st. 154 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 148 
pro katastrální  území Sběř, obec Sběř (studna S1) 
 
p.č.st. 155 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 148 pro 
katastrální  území Sběř, obec Sběř (studna S2) 
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p.č.st. 156 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2 zapsaného na listu vlastnictví č. 148 pro 
katastrální  území Sběř, obec Sběř (studna S3) 
 
p.č.st. 190 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m2 pro katastrální  území Sběř, obec Sběř 
(dle GP č. 211-80/2020) - (stavba nové ČS) stavba nebyla zapsána do katastru 
 
 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí 
 
- připomínky občanů a zastupitelů. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář místostarosta  ……………………   
 
 
 
…………………….                     …………………….                  …………………….. 
 Pan Luboš Holman                 Paní Jaroslava Matoušková                Pan Jan Mydlář 
          starosta                                ověřovatel usnesení                   ověřovatel usnesení 
 
 
Vyhotoveno dne 09.06.2021 

 

 


