1

Zápis Z4/2021 veřejného zasedání Zastupitelstva
města Vysoké Veselí ze dne 08.12.2021
Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Bc. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek,
Mgr. Vladimír Knížek, p. Monika Vitvarová, p. Jan Mydlář, p. Jaroslava
Matoušková, p. Iveta Trejbalová, Ing. Jaroslava Kořínková, p. Zdeněk Kykal,
p. Pavel Postolka, Bc. Pavel Jiřička
Omluven: p. Jaroslav Vacek
1/ Zahájení
Starosta p. Luboš Holman zahájil Z4/2021 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 12 členů
zastupitelstva, omluven byl p. Jaroslav Vacek. Zastupitelstvo města bylo tedy
usnášeníschopné.
Dále starosta konstatoval, že námitka k zápisu z minulého jednání zastupitelstva města
podána nebyla /zápis Z3 08.09.2021/. 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 31.10.2021
5. Projednání rozpočtu na rok 2022, rozpočtový výhled
6. Návrh rozpočtového opatření č. 14/2021
7. Projednání smlouvy na přeložku VN v Z1
8. OZV o poplatku za odpad
9. Různé a diskuze
10. 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 Mgr. Vladimíra Knížka,
Bc. Pavla Jiřičku a zapisovatele 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 Mgr. Vladimíra Knížka,
Bc. Pavla Jiřičku 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 10.08.2021 do 08.12.2021/.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Předložená zpráva o činnosti Rady města byla schválena.
4/ Hospodaření města k 31.10.2021
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 12, proti 0, zdržel se 0
Hospodaření města ke dni 31.10.2021 bylo schváleno.
5/ Projednání rozpočtu na rok 2022
S tímto bodem seznámili přítomné starosta města pan L. Holman a účetní města paní
M. Smetanová. Podrobně vysvětlili položky rozpočtu. Každý zastupitel měl návrh rozpočtu
k dispozici.
Rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2022: ,, Zastupitelstvo města Vysoké Veselí
schvaluje rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2022 jako schodkový ve výši příjmu
19.155.900,- Kč a výdajů ve výši 20.007.350,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku
hospodaření z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je objem paragrafů.
Dále zastupitelstvo města deleguje mimo jiné již schválené úpravy příjmu i rozpočtová
opatření v závazných ukazatelích výdajů do výše 300.000,- Kč na rok 2022 na Radu města,
operativní změny rozpočtu v příjmech, pokud to nebude možno provést v zastupitelstvu.
Operativní změny se týkají měsíce prosince běžného roku.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Návrh rozpočtu na rok 2022 byl schválen.

Projednání střednědobého výhledu Města Vysoké Veselí na roky 2023 - 2025
Starosta 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 12, proti 0, zdržel se 0
Střednědobý výhled Města Vysoké Veselí na roky 2023 - 2025 byl schválen.
6/ Návrh rozpočtového opatření č. 14/2021
S tímto bodem seznámila přítomné zastupitelé účetní města paní Monika Smetanová.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Rozpočtové opatření č. 14/2021 bylo schváleno.
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7/ Projednání smlouvy na přeložku VN v Z1
Pan starosta Luboš Holman seznámil přítomné zastupitelé s tímto projednávaným bodem.
Smlouva číslo: Z_S24_12_8120076010 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie v lokalitě Z1 2.etapa, parcelní číslo 491/15 mezi smluvními
stranami ČEZ Distribuce a Město Vysoké Veselí za cenu 602.890,- Kč bez DPH /tato
přeložka VN byla vynucena z důvodu výstavby další etapy nových stavebních parcel
v lokalitě Z1/.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Smlouva číslo: Z_S24_12_8120076010 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie v lokalitě Z1 2.etapa za cenu 602.890,- Kč bez DPH byla
schválena.

8/ OZV o poplatku za odpad
Pan starosta Luboš Holman seznámil přítomné zastupitelé s tímto projednávaným bodem.
Sazba poplatku činí 500,- Kč na osobu přihlášenou k trvalému pobytu nebo majitelé
nemovitosti.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství byla schválena.
9/ Různé a diskuze
Proběhla diskuze k dalšímu prodeji parcel v lokalitě Z1 1. etapa. Zastupitelé se usnesli, že
je nutné zanést do podmínek dalšího prodeje pozemků nevratná kauce 10.000,- Kč a tímto
pověřuje pana starostu L. Holmana dalším projednáním s právní kanceláří.
Dále proběhla diskuze o nutné opravě památníku Rudé armády. Zastupitelstvo se usneslo
o podání žádosti na dotaci MFČR.
10/ Usnesení – závěr
Místostarosta města Ing. Bc. Radek Mydlář přečetl návrh usnesení Z4/2021. K návrhu
usnesení nebylo připomínek.
Výsledek hlasování o usnesení: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Usnesení Z4/2021 bylo schváleno.
Pan starosta Luboš Holman ukončil Z4/2021 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké
Veselí v 19.10 hod.. Poděkoval všem přítomným za účast a popřál klidné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví v novém roce.
Ve Vysokém Veselí 08. 12. 2021
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář v. r., místostarosta
Pan Luboš Holman v. r.
starosta

Mgr. Vladimír Knížek v. r.
ověřovatel zápisu

Bc. Pavel Jiřička v. r.
ověřovatel zápisu
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USNESENÍ Z4/2021
Zastupitelstvo města schvaluje
- program pro Z4/2021 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí.
- ověřovateli zápisu pana Mgr. Vladimíra Knížka, pana Bc. Pavla Jiřičku a zapisovatele pana
Ing. Bc. Radka Mydláře.
- zprávu o činnosti Rady města Vysoké Veselí za období od 10.08.2021 do 08.12.2021.
- hospodaření města ke dni 31.10. 2021 tak, jak bylo předloženo.
- rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2022: ,, Zastupitelstvo města Vysoké Veselí schvaluje
rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2022 jako schodkový ve výši příjmu 19.155.900,- Kč
a výdajů ve výši 20.007.350,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření
z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je objem paragrafů.
Dále zastupitelstvo města deleguje mimo jiné již schválené úpravy příjmu i rozpočtová
opatření v závazných ukazatelích výdajů do výše 300.000,- Kč na rok 2022 na Radu města,
operativní změny rozpočtu v příjmech, pokud to nebude možno provést v zastupitelstvu.
Operativní změny se týkají měsíce prosince běžného roku.
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 až 2025.
- smlouvu číslo: Z_S24_12_8120076010 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie v lokalitě Z1 2.etapa, parcelní číslo 491/15 mezi smluvními
stranami ČEZ Distribuce a Město Vysoké Veselí za cenu 602.890,- Kč bez DPH.
- obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Sazba poplatku činí 500,- Kč na osobu přihlášenou k trvalému pobytu nebo
majitelé nemovitosti.
- podání žádosti na dotaci MFČR na opravu památníku Rudé armády.

Zastupitelstvo města bere na vědomí
- připomínky občanů a zastupitelů.
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlářv. r., místostarosta
Pan Luboš Holman v. r.
starosta

Vyhotoveno dne 08.12.2021

Mgr. Vladimír Knížek v. r.
ověřovatel usnesení

Bc. Pavel Jiřička v. r.
ověřovatel usnesení

