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Zápis Z2/2022 veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Vysoké Veselí ze dne 01.06.2022 

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

1/ Zahájení 

     Starosta p. Luboš Holman zahájil Z2/2022 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 9 členů 
zastupitelstva, omluveni byli Bc. Pavel Jiřička, Ing. Jaroslava Kořínková, p. Jaroslava 
Matoušková a p. Jaroslav Vacek. Zastupitelstvo města bylo tedy usnášeníschopné.  
     Dále starosta konstatoval, že námitka k zápisu z minulého jednání zastupitelstva města 
podána nebyla /zápis Z1 07.03.2022/. 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 31.05.2022 
5. Rozpočtová změna č. 5 
6. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2021 
7. Prodej stavebního pozemku Z1 
8. Vzdání se předkupního práva st. 453, pozemek č. 487/45 
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro komunální volby 
10. Projednání připravených investičních oprav 
11. Podání žádosti o dotaci z MMR ČR – ul. Prof. Seemana 
12. Různé a diskuze 
13. 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 pan Mydlář Jan, paní 
Trejbalová Iveta a zapisovatele Ing. Bc. Radka Mydláře, MBA. K návrhu nebyly vzneseny 
protinávrhy. 
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0    
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí určuje ověřovateli zápisu p. Jana Mydláře, p. Ivetu 
Trejbalovou 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 08.03.2022 do 05.06.2022/.  
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0  
Předložená zpráva o činnosti Rady města byla schválena.   
 

4/ Hospodaření města k 31.05.2022 

     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 9, proti 0, zdržel se 0    
Hospodaření města ke dni 31.05.2022 bylo schváleno. 
 
 
5/ Návrh rozpočtového opatření č.5/2022.  
     S tímto bodem seznámila přítomné zastupitelé účetní města paní Monika Smetanová. 
    
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0   
Rozpočtové opatření č.5/2022 bylo schváleno. 
 

6/ Projednání závěrečného účtu města za rok 2021 

     Starosta podrobně seznámil přítomné s položkami závěrečného účtu města za rok 2021. 
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 2021 byl schválen. 
 

 Schválení účetní závěrky města za rok 2021 

     Účetní města paní Monika Smetanová seznámila přítomné s účetní závěrkou města za rok 
2021. 
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0   
Účetní závěrka města za rok 2021 byla schválena. 
 
 
7/ Prodej stavebního pozemku v lokalitě Z1 
     Pan starosta města Luboš Holman seznámil přítomné zastupitelé s tímto projednávaným 
bodem.  
Vyhodnocení nabídek prodeje stavebních parcel v lokalitě Z1 a následný prodej uchazeči: 
 
Pozemek parc.č. 491/47, katastr. území Vysoké Veselí, výměra 1492 m2, cena 621 920,00 Kč 
s DPH, p. Marek Ouhrabka a paní Dagmar Ouhrabková. 
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Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0   
Prodej pozemku parc.č. 491/47, katastr. území Vysoké Veselí, výměra 1492 m2, cena 
621 920,00 Kč s DPH, byl schválen panu Marku Ouhrabkovi a paní Dagmar Ouhrabkové. 
 
 
8/ Vzdání se předkupního práva st.pozemek 453, pozemek p.č. 487/45 
     S tímto bodem seznámil přítomné zastupitelé pan starosta Luboš Holman. 
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Vzdání se předkupního práva na st.p. 453, pozemek p.č. 487/45 bylo schváleno. 
 
 
9/ Stanovení počtu členů zastupitelstva pro komunální volby  
     S tímto bodem seznámil přítomné zastupitelé pan starosta Luboš Holman a navrhl počet 
zastupitelů 15 pro další volební období. 
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Počet členů zastupitelstva 15 pro další volební období byl schválen. 
 

 

10/ Projednání připravených investičních oprav  
     S tímto bodem seznámil přítomné zastupitelé místostarosta města Ing. Bc. Radek Mydlář, 
MBA. Bylo zadáno poptávkové řízení, kde bylo hlavní hodnotící kritérium cena.  
Zde jsou uvedeni nejnižší nabídkové ceny. 
Akce knihovna č.p.23 – Zateplení a fasáda budovy 
                   René Hnízdo, zednické práce, Hlušice – 397.481,00 Kč bez DPH 
                                       Oprava střechy 

                   Jan Tomášek, Hlušice – 372.536,00 Kč bez DPH 
 
Akce bytovka č.p.183 – Oprava střechy 
                   Jan Tomášek, Hlušice – 1.040.056,00 Kč bez DPH 
                                       Zhotovení bleskosvodu 

                   EPROM Nový Bydžov – 95.719,00 Kč bez DPH 
 
Akce márnice na hřbitově - Fasáda budovy 
                   René Hnízdo, zednické práce, Hlušice – 250.000,00 Kč bez DPH 
 
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

Tito uchazeči byli schváleni. 
 

 

11/ Podání žádosti o dotaci z MMR ČR – ulice Prof. Seemana 
     S tímto projektem podrobně seznámil přítomné zastupitelé pan starosta města Luboš 
Holman. 
 

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 

„Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací na projekt 
s pracovním názvem Vysoké Veselí – rekonstrukce stávající místní komunikace v ulici Prof. 
Seemana.“ 
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12/ Různé  a diskuze 

Kulturní akce ve Vysokém Veselí – 26.6.2022 od 14.00 hod – Vackovo Vysoké Veselí 
                                             3.9.2022 od 9.30 hod – Veselské hry 
 

13/ Usnesení – závěr 

     Místostarosta města Ing. Bc. Radek Mydlář, MBA přečetl návrh usnesení Z2/2022. 
K návrhu usnesení nebylo připomínek. 
 
Výsledek hlasování o usnesení: pro 9, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení Z2/2022 bylo schváleno. 
 
 
     Pan starosta Luboš Holman ukončil Z2/2022 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké 
Veselí v 19.45 hod.. Poděkoval všem přítomným za účast.  
 
 
Ve Vysokém Veselí 06. 06. 2022 
 
 
 
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář   v. r., MBA místostarosta  
 
 
 
Pan Luboš Holman v. r.                Pan Jan Mydlář v. r.               Paní Iveta Trejbalová v. r. 
          starosta                                  ověřovatel zápisu                       ověřovatel zápisu 
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USNESENÍ  Z2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje 
- program pro Z2/2022 veřejné zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí. 
 
- ověřovateli zápisu pan Jan Mydlář, paní Iveta Trejbalová a zapisovatele pana Ing. Bc. Radka 
Mydláře, MBA. 
 
- zprávu o činnosti Rady města Vysoké Veselí za období od 08.03.2022 do 05.06.2022. 
 
- hospodaření města ke dni 31.05. 2022 tak, jak bylo předloženo. 
 
- rozpočtové opatření č.5/2022. 
 
- účetní závěrku za rok 2021 s výsledkem hospodaření běžného účetního období – zisk 
8.107.262,00 Kč. Celkový zisk bude přeúčtován z účtu 431. Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení na účet 432. Nerozdělený zisk, neuhrazený 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 2021 bez výhrad. 
 
- vyhodnocení nabídek prodeje stavebních parcel v lokalitě Z1 a následný prodej uchazeči: 
pozemek parc. č. 491/47, katastr. Území Vysoké Veselí, výměra 1492 m2, cena 621 920,00 
Kč s DPH, p. Marek Ouhrabka a paní Dagmar Ouhrabková. 
 
- vzdání se předkupního práva st. Pozemek 453, pozemek č. 487/45 
 
- počet členů zastupitelstva 15 pro další volební období 
 
- investiční akce –  
Akce knihovna č.p.23 – Zateplení a fasáda budovy 
                   René Hnízdo, zednické práce, Hlušice – 397.481,00 Kč bez DPH 
                                       Oprava střechy 

                   Jan Tomášek, Hlušice – 372.536,00 Kč bez DPH 
 
Akce bytovka č.p.183 – Oprava střechy 
                   Jan Tomášek, Hlušice – 1.040.056,00 Kč bez DPH 
                                       Zhotovení bleskosvodu 

                   EPROM Nový Bydžov – 95.719,00 Kč bez DPH 
 
Akce márnice na hřbitově - Fasáda budovy 
                   René Hnízdo, zednické práce, Hlušice – 250.000,00 Kč bez DPH 
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- podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul          
117d8210A Podpora obnovy místních komunikací na projekt s pracovním názvem Vysoké 
Veselí – rekonstrukce stávající místní komunikace v ulici Prof. Seemana.“ 
 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí 
 
- připomínky občanů a zastupitelů. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Bc. Radek Mydlář v. r., MBA místostarosta 
 
 
Pan Luboš Holman v. r.                Pan Jan Mydlář v. r.               Paní Iveta Trejbalová v. r. 
          starosta                                ověřovatel usnesení                    ověřovatel usnesení 
 
 
Vyhotoveno dne 06.06.2022 

 

 


