
ZÁPIS Z VEŘEJNÉ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 30.5. 2007 

Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Luboš Holman, Mgr. Eliška Hvězdová, Josef Oliva, 

Libuše Kasková, Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Ing. Marie Kořínková, Zdeněk 

Kykal, Miroslav Novotný, Hana Peroutková, Ing. Karel Soukup, Monika Vitvarová, Ladislav 

Vrána 

1/ Zahájení:  

Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 

jednání nebylo žádných připomínek a o programu jednání bylo hlasováno. Program jednání 

byl schválen 15 hlasy všech přítomných. 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Miroslav Novotný a pan Jiří Hanč. Ověřovatelé 

zápisu byli schváleni 15 hlasy. 

3/ Zpráva o činnosti rady obce 

S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek. Jednalo se o činnost rady 

za poslední období o posledního veřejného zasedání obecního zastupitelstva. 

Ke zprávě o činnosti rady byly tyto dotazy: Pan Jiří Hanč – rozsah prací na rekonstrukci 

vinárny. Luboš Holman: topení - adaptace na plyn, rekonstrukce WC, odvětrání místnosti, 

které je v současné době naprosto nevyhovující, případně budou provedeny zednické 

vícepráce, do kterých bude možno zahrnout rekonstrukci WC v kulturním domě. 

Paní Ing. Marie Kořínková – dotaz ohledně opravy výtluků. Luboš Holman – oprava výtluků 

byla provedena v ulici Profesora Seemana, výtluky v lokalitě Václavského náměstí byly 

upraveny pouze jako prozatímní řešení, v rekonstrukci tohoto místa bude pokračováno na 

podzim. 

Paní Ing. Marie Kořínková – dotaz ohledně jednání týkající se problematiky zdravotní péče ve 

Vysokém Veselí. Luboš Holman seznámil přítomné se všemi dokumenty, které se týkaly 

jednání s Krajským úřadem v Hradci Králové. Ze strany krajského úřadu nebylo shledáno 

žádných nedostatků. Mgr. Vladimír Knížek – musí být nadále jednáno a to s Okresní 

lékařskou komorou v Jičíně. 

Paní Hana Peroutková – jak pokračují práce na projektové přípravě výstavby DPS – domu s 

pečovatelsko službou. Luboš Holman – původní vypracovaný projekt není pro potřeby 

Vysokého Veselí vyhovující, byl navržen příliš vysoký počet bytů. Dále je nutno stavbu více 

sladit s jejím okolím. 

Paní Mgr. Eliška Hvězdová – Problematika dětského hřiště za sochou svatého Václava Na 

Václavském náměstí. Luboš Holman – oslovené firmy nedodržely termíny. V současné době 

bude položena geotextilie, dále bude instalováno vybavení hřiště. Paní Monika Vitvarová – 

doplnit i vybavení hřiště u školky. Luboš Holman při instalaci vybavení hřiště za sochou sv. 

Václava bude posouzena i tato možnost. 



Paní Mgr. Eliška Hvězdová – zda je možno zúčastnit se setkání Veselků. Toto by bylo 

užitečné z hlediska výměny zkušeností v oblasti školství a vzdělávání. Luboš Holman – je 

třeba včas nahlásit počet zájemců a zorganizovat dopravu. Účast za předpokladu individuální 

dopravy je každopádně možná. 

Pan Ing. Zdeněk Peroutka – je možná účast s místní společenskou organizaci svazu 

zahrádkářů. 

4/ Zpráva o hospodaření obce  

S hospodařením obce za poslední období byli seznámeni zastupitelé na předložené tabulce. 

Dotazy - Paní Mgr. Eliška Hvězdová – z jakých prostředků je prováděna rekonstrukce místní 

knihovny – jedná se o rezervy v rozpočtu? Luboš Holman – potvrdil, že se skutečně jedná o 

prostředky z rozpočtových rezerv. 

Paní PharmDr. Alice Dvořáková – požadavek vysvětlení situace místní plynofikace obce a 

navrácení finančních prostředků Fondu životního prostředí České republiky. Luboš Holman v 

současné době probíhá energetický audit. Rozhodující bude zhodnocení emisí z dřevařských 

závodů. V případě dobrého výsledku budou vrácené prostředky cca. 700.000,- Kč. 

5/ Otázky obecního majetku 

Prodej budovy bývalé školky č.p. 270. Je nutné zakoupit pozemek 179/36 o výměře 956 m
2 
o 

nákupu pozemku bylo hlasováno – 15 hlasů pro. 

Prodej budovy bývalého Botymexu č.p.5 v Borovského ulici. Pan Tibor Pokorný nabízí 

částku 230.000,- Kč. Pan Tibor Pokorný nechce zveřejnit podnikatelský záměr spojený s 

objektem Botymexu č.p.5. 

Pan Jiří Hanč – objekt je v dobrém stavu a nabízená cena rovněž neodpovídá tržní ceně. V 

úvahu proto připadá rekonstrukce objektu a jeho následný pronájem. 

Pan Mgr. Vladimír Knížek – V naší lokalitě jsou tržní ceny objektů nižší než odhadní ceny. 

Přesto je nabídnutá cena objektu 230.000,- Kč příliš nízká. Nabídka pana Josefa Srba je 

rovněž nepřijatelná. Podnikatelský záměr pana Josefa Srba však odpovídá zájmům obyvatel 

Vysokého Veselí, proto by bylo výhodné pronajmout objekt právě panu Srbovi. 

Luboš Holman – je nutné oslovit v tomto smyslu oba kupující a dále s nimi jednat, přičemž 

podnikatelský záměr by měl být v souladu se zájmy obyvatel. 

Paní Mgr. Eliška Hvězdová – dotaz ohledně půdních prostor objektu. Luboš Holman – půdní 

prostory objektu jsou přístupné. 

Byla vyhlášená krátká přestávka za účelem vzájemného projednání problému. 

Po přestávce zdůraznil pan Ing. Soukup, že rekonstrukce objektu ze strany obce by byla 

zbytečná. Objekt bude pronajat v nejbližší době České poště, která bude objekt rekonstruovat 

a proto by byly obecní investice nejen předčasné, ale i zbytečné. 



Luboš Holman – Až bude prodej objektu aktuální, bude nutno svolat pracovní zasedání 

zastupitelstva. 

O pozdržení prodeje objektu bylo hlasováno 15 hlasů bylo proti prodeji objektu. 

6/ Různé a diskuse 

Rada obce navrhla vstup obce Vysoké Veselí do Svazu měst a obcí ČR. Členství by bylo 

výhodné nejen vzhledem k informovanosti zastupitelstva, ale i vzhledem k různým výhodám 

– bezplatná právní poradna, snazší přístup k dotacím a jiné. 

Paní Ing. Kořínková – výhodné by bylo i členství v regionálním svazku obcí – Podchlumí. Je 

nutno zúčastnit se valné hromady tohoto sdružení. Následně bude možno rozhodnout o 

vstupu. 

O vstupu do dobrovolného sdružení Svazu měst a obcí bylo hlasováno a schváleno 15 hlasy.  

Pan Jiří Hanč otevřel diskusi ohledně třídění odpadů – nedostatky, které se týkají nepořádku 

kolem kontejnerů na plastové lahve. Obec Mladějov využívá služeb Firmy Severočeská 

akciová společnost Pedersen Group. Dle informací pana Jiřího Hanče je obec Mladějov s 

touto formou spokojena. 

Mgr. Vladimír Knížek – návštěvami v obcích, které tyto služby využívají bylo zjištěno, že 

ceny Firmy Severočeská akciová společnost Pedersen Group jsou dočasné a po uplynutí 

cenové záruky neúměrně vysoké, tudíž vzniká podezření na dumping. 

Paní Hana Peroutková – další kontejnery by měly být umístěny u bytovky bývalých 

dřevařských závodů, dále pak u bývalého fotbalového hřiště. 

Luboš Holman – umístění kontejneru u bytovky je v pořádku. 

Pan ing. Soukup – počet Kontejnerů na plasty příliš nezvyšovat, v blízké budoucnosti totiž 

dojde k zálohování plastových lahví a k poklesu množství tohoto druhu odpadu. 

Paní Hana Peroutková – plánování přednášky o dietologii – nutno najít vhodný prostor 

v základní škole a nebo na obecním úřadě. Dále nutno uvolnit finanční částku pro 

přednášejícího. 

Luboš Holman - vhodný bude prostor klubovny hasičské zbrojnice, který obec poskytne. 

Dále plánování akce „Běh kolem rybníka“ na 1.9. 

Paní ing. Marie Kořínková – dotaz ohledně internetových stránek obce. Nutno přidat zápisy z 

veřejných zasedání obecního zastupitelstva a odkaz na Dobrovolné sdružení Stezka Češov 

Vysoké Veselí. Pan Mgr. Vladimír Knížek – webové stránky města právě prošly přestavbou 

tak, aby vyhovovaly nejen požadavkům moderního vzhledu, ale i legislativním předpisům, 

které jsou pro ně závazné. Zápisy z veřejných zasedání budou přidány a odkaz na Dobrovolné 

sdružení Stezka Češov Vysoké Veselí je již na nových stránkách zřízen. 

Paní Ludmila Hančová – nutno opravit lavičky na bývalém fotbalovém hřišti. 



Pan Jaroslav Burda – upozornil na skutečnost, že pan Milan Čureja provádí demolici a 

demontáž auta na příjezdové cestě ke klubovně chovatelů. Toto je nutno zkontrolovat. Luboš 

Holman – v týdnu bude provedena kontrola na místě. 

7/ Usnesení 

Pan Mgr. Vladimír Knížek přednesl návrh usnesení. 

K usnesení byly tyto připomínky ohledně jeho doplnění 

Pan Ladislav Vrána – oprava laviček na bývalém fotbalovém hřišti 

Paní Kasková – oprava chodníků v Rybniční ulici ještě v tomto kalendářním roce 

USNESENÍ 07/2 

Zastupitelstvo schvaluje: 

1/ Ověřovatele zápisu – pana Miroslava Novotného a pana Jiřího Hanče 

2/ Zprávu o hospodaření obce za poslední období 

3/ Revokaci usnesení – závěrečný účet obce za rok 2006 s výhradou a to za c) byly zjištěny 

nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně 

4/ Členství obce Vysoké Veselí ve Svazu měst a obcí České repubiky 

5/ Nákup pozemku 179/36 o výměře 956 m
2
 

Zastupitelstvo neschvaluje 

1/ prodej budovy bývalého Botimexu K.H. Borovského č.p. 5 s tím, že po uplynutí doby 

pronájmu objektu České poště bude nadále jednáno o pronájmu či prodeji. 

Zastupitelstvo ukládá 

1/ Starostovi a zástupci starosty nadále jednat o situaci kolem zdravotní péče ve Vysokém 

Veselí a to s Okresní lékařskou komorou v Jičíně 

2/ Starostovi – zúčastnit se valné hromady občanského sdružení Podchlumí a zjistit podmínky 

členství v tomto sdružení 

3/ Radě obce – zabývat se nadále problematikou rozmístění a navýšení kontejnerů na plasty v 

obci. 

4/ Starostovi obce – jednání s Okresním ředitelstvím České pošty v Jičíně ohledně pronájmu 

budovy bývalého Botimexu K.H. Borovského č.p. 5 



Bere na vědomí 

1/ Připomínky občanů 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

Jiří Hanč:_______________________ Miroslav Novotný: :_______________________ 


