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Zápis Z1/2022 veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Vysoké Veselí ze dne 07.03.2022 

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

1/ Zahájení 

     Starosta p. Luboš Holman zahájil Z1/2022 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, omluven byl Bc. Pavel Jiřička. Zastupitelstvo města bylo tedy 
usnášeníschopné.  
     Dále starosta konstatoval, že námitka k zápisu z minulého jednání zastupitelstva města 
podána nebyla /zápis Z4 08.12.2021/. 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 31.12.2021, rozpočtové opatření č.2/2022 
5. Určení delegáta na valnou hromadu V.O.S., a.s. Jičín 
6. Projednání nového záměru na prodej stavebních parcel v lokalitě Z1 
7. Informace o dotacích 
8. Různé a diskuze 
9. 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 pan Zdeněk Kykal, pan 
Jaroslav Vacek a zapisovatele Ing. Bc. Radka Mydláře, MBA. K návrhu nebyly vzneseny 
protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0    
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí určuje ověřovateli zápisu p. Zdeňka Kykala,             
p. Jaroslava Vacka a zapisovatele Ing. Bc. Radka Mydláře, MBA. 
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3/ Zpráva o činnosti Rady města Vysoké Veselí 

     S tímto bodem seznámil přítomné zastupitelé místostarosta města Ing. Bc. Radek Mydlář, 
MBA /za období od 09.12.2021 do 06.03.2022/.  
 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0  
Předložená zpráva o činnosti Rady města byla schválena.   
 

4/ Hospodaření města k 31.12.2021 

     Každý zastupitel měl dopředu k dispozici přehled o hospodaření města 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 31.12.2021 bylo schváleno. 
 
   Návrh rozpočtového opatření č.2/2022.  
     Každý zastupitel měl dopředu k dispozici návrh rozpočtového opatření č.2/2022.  
K tomuto bodu nebylo připomínek. Pan starosta nechal hlasovat. 
 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0    
Rozpočtové opatření č.2/2022 bylo schváleno. 
 

5/ Určení delegáta 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 12, 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. 
 

6/ Projednání nového záměru na prodej parcel v lokalitě Z1 (p.č. 491/16 a 491/47) 

     Pan starosta Luboš Holman podrobně seznámil přítomné s tímto bodem.  Každý zastupitel 
měl dopředu k dispozici záměr města k prodeji pozemků v lokalitě Z1 parcelní čísla 491/16 a 
491/47. Nově v záměru je vratná záloha a to zájemce o koupi pozemku je povinen svou 
písemnou nabídku na koupi pozemku stvrdit složením vratné zálohy ve výši 15.000,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0   
Záměr města na prodej parcel v lokalitě Z1 byl schválen. 
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7/ Informace o dotacích 

     Pan starosta Luboš Holman seznámil přítomné zastupitelé s tímto projednávaným bodem. 
Byla získána dotace na věcné vybavení SDH Vysoké Veselí, zateplení zámku ZŠ Vysoké 
Veselí, rekuperace, vzduchotechnika, tepelné čerpadlo, osvětlení, výměna otopné soustavy, na 
rekonstrukci interiéru tělocvičny ZŠ. Dále restaurování Mariánského sloupu, obnova výsadby 
zeleně v parku náměstí a obnova lesa.   
      

8/ Různé  a diskuze 

     Informace o zrušení položky – dne 23.11.2021 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna nová 
vyhláška o rozpočtové skladbě (vyhláška č. 412/2021 Sb.), která nabyla účinnosti 1.1.2022. 
Vzhledem k tomu, že došlo ke schválení rozpočtu města Vysoké Veselí na rok 2022, již 
8.12.2021 byla použita položka 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů. Tato položka byla výše 
uvedenou vyhláškou zrušena a nebude ji možno pořídit v roce 2022 do výkazu. Proto je nutné 
původní položku opravit (přepsat) položkou novou 1345 Příjem poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci. Tato změna byla ve schváleném rozpočtu provedena. 
 
     Žádost o dotaci z rozpočtu města 50.000,- Kč na rok 2022 pro TJ Sokol Vysoké Veselí. 
 
Výsledek hlasování o programu: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Žádost o dotaci z rozpočtu města 50.000,- Kč byla schválena. 
 

9/ Usnesení – závěr 

     Místostarosta města Ing. Bc. Radek Mydlář, MBA přečetl návrh usnesení Z1/2022. 
K návrhu usnesení nebylo připomínek. 
 
Výsledek hlasování o usnesení: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení Z1/2022 bylo schváleno. 
 
 
     Pan starosta Luboš Holman ukončil Z1/2022 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké 
Veselí v 19.30 hod.. Poděkoval všem přítomným za účast.  
 
 
Ve Vysokém Veselí  08. 03. 2022 
 
 
 
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář, MBA místostarosta          
 
 
 
 Pan Luboš Holman v. r.            Pan Zdeněk Kykal v. r.               Pan Jaroslav Vacek v. r.   
          starosta                                  ověřovatel zápisu                       ověřovatel zápisu 
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USNESENÍ  Z1/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje 
- program pro Z1/2022 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí. 
 
- ověřovateli zápisu pan Zdeněk Kykal, pan Jaroslav Vacek a zapisovatele pana Ing. Bc. 
Radka Mydláře, MBA. 
 
- zprávu o činnosti Rady města Vysoké Veselí za období od 09.12.2021 do 06.03.2022. 
 
- hospodaření města ke dni 31.12. 2021 tak, jak bylo předloženo. 
 
- rozpočtové opatření č.2/2022. 
 
- jako delegáta na valnou hromadu V.O.S., a.s. Jičín  pana starostu Luboše Holmana. 
 
- žádost o dotaci z rozpočtu města 50.000,- Kč na rok 2022 pro TJ Sokol Vysoké Veselí. 
 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí 
- informaci o zrušení položky – dne 23.11.2021 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna nová 
vyhláška o rozpočtové skladbě (vyhláška č. 412/2021 Sb.), která nabyla účinnosti 1.1.2022. 
Vzhledem k tomu, že došlo ke schválení rozpočtu města Vysoké Veselí na rok 2022, již 
8.12.2021 byla použita položka 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů. Tato položka byla výše 
uvedenou vyhláškou zrušena a nebude ji možno pořídit v roce 2022 do výkazu. Proto je nutné 
původní položku opravit (přepsat) položkou novou 1345 Příjem poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci. Tato změna byla ve schváleném rozpočtu provedena. 
 
- informaci o dotacích 
 
- připomínky občanů a zastupitelů. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář, MBA místostarosta     
 
 
 
Pan Luboš Holman v. r.             Pan Zdeněk Kykal v. r.             Pan Jaroslav Vacek v. r. 
          starosta                                ověřovatel usnesení                   ověřovatel usnesení 
 
 
Vyhotoveno dne 08.03.2022 

 

 


