
ZÁPIS Z VEŘEJNÉ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

20. 8. 2007 
Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Luboš Holman, Mgr. Eliška Hvězdová,  

Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Ing. Marie Kořínková, Zdeněk Kykal,  

Miroslav Novotný,  Ing. Karel Soukup, Monika Vitvarová, Ladislav Vrána 

 

Omluveni: Josef Oliva, Libuše Kasková, Hana Peroutková 

 

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 12 hlasy všech přítomných. 

 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Olga Končická a paní Mgr. Eliška 

Hvězdová. Ověřovatelé zápisu byly schváleni 12 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 30.5. 2007.  Ke zprávě o činnosti rady obce nebylo žádných 

připomínek. 

 

4/ Zpráva o hospodaření obce za poslední období 

 

Každý přítomný zastupitel byl seznámen s jednotlivými položkami hospodaření obce 

za poslední období. Ke zprávě nebylo připomínek. 

 

5/ Vstup obce Vysoké Veselí do Občanského sdružení Podchlumí.  

 

Vstup obce do tohoto občanského sdružení by byl přínosem. Výhodami členství jsou 

hlavně výhody při získávání dotací z POV a jiných zdrojů. Vstup obce Vysoké Veselí 

by byl pozitivní i pro všechny členské obce sdružení, protože by tím vzrostl počet 

obyvatel mikroregionu a tím by byly zvýhodněny všechny členské obce. 

Ladislav Vrána – jaké jsou členské poplatky obce na jeden rok členství. L. Holman – 

poplatek činí 5.000,- Kč ročně.  

 

Členství obce Vysoké Veselí v Občanském sdružení Podchlumí bylo schváleno 

všemi 12 hlasy. 

6/ Nákup žacího stroje pro potřeby obce 



 

 Rada obce navrhovala zakoupit žací stroj STIGA PARK PRO 25 4WD, který byl 

předveden zastupitelům na předváděcí akci. 

 

Pan Jiří Hanč – předváděcí akce tohoto typu by  měly být prováděny v odpoledních 

hodinách a nebo v sobotu z důvodu zaměstnanosti většiny zastupitelů. Dále je 

možnost předváděcí akce firmy SECO GROUP Jičín. Jednalo by se o stroje  řady 

Jet od této jičínské firmy.  

 

7/ Věcné břemeno ve prospěch VČE 

 

Jedná se o pozemek vedoucí od restaurace za rybníkem  k domu č.p. 140 – krajnice 

cesty. Jedná  se o obecní pozemky p.č. 626, 630. 

 

Věcné břemeno ve prospěch VČE bylo schváleno 12 hlasy. 

 

8/ Prodej pozemku 193 paní Hroňkové  

 

Tento pozemek by měl být prodán za 25,-  Kč za 1 m2.  Jedná se o pozemek, který 

je pouze pod nemovitostí, kterou by paní Hroňková koupila.  

 

Paní Ing. Kořínková – dotaz, zda by po případné koupi nebylo zabráněno vstupu na 

ostatní pozemky. L. Holman – jedná se pouze o pozemek pod nemovitostí, takže 

zabránění vstupu na okolní pozemky je vyloučeno. 

 

Prodej pozemku 193 byl schválen 12 hlasy.  

 

9/ Informace o probíhajících a proběhlých akcí obce za poslední období 

 

Starosta informoval přítomné o těchto akcích obce:   

přehled akcí - do oprav a modernizace obecních bytů se v letošním roce investovalo 

403.000,- Kč.  

Kapitola bytové hospodářství o proti plánu 150.000,-Kč byla značně překročena. 

Jedním z důvodů bylo zavedení plynového vytápění do třech bytů. Dále bylo 

zavedeno plynové vytápění do knihovny, vinárny a na obecní úřad. Celkově 

vynaložená finanční částka na plynofikaci obecních bytů a dalších obecních prostor 

se vyšplhala na 468.000,-Kč, v této částce není plynové topení ve vinárně.  

Investicí do plynového vytápění jsme odvrátili hrozbu vrácení dotace zhruba ve výši 

2,2 mil. a v současné době po podání ZVA to vypadá, že vratka dotace bude 

necelých 600.000,-Kč. 

Vinárnu dle požadavků krajské hygienické stanice rekonstruovala stavební firma 

Vávra. Odsoutěžená cena byla 320.300,-Kč, s navýšením víceprací je konečná cena 

437.728,-Kč. Vícepráce byly radou obce průběžně sledovány a kontrolovány. Dále 

na žádost nájemce pana Jebavého rada obce odsouhlasila položení nové 

podlahové krytiny v ceně 50.000,-Kč. Celková cena za opravu vinárny se vyšplhala 

na necelých 490 tisíc. 



V místní knihovně se průběžně započalo s opravami, byla zatím provedena výměna 

dveří a oken,montáž plynového topení a zednické práce. Celková hodnota oprav je 

125.000,-Kč 

 V současné době se dokončují práce na dětském hřišti, zbývá dopoložit 

geotextilii, dovozit písek a kolem vstupu nainstalovat palisády. Vybavení hřiště 

herními prvky vyšlo na 219.000,-Kč 

 V současné době ve spolupráci s VOS Jičín a firmou GEMA se rada obce 

intenzívně zabývá studií proveditelnosti kanalizace pro Veselskou Lhotu.  Pokud 

vše půjde podle plánu, podáme v letošním roce žádost o dotaci na kanalizaci pro 

Veselskou Lhotu.  

 Dále je rozpracovaná žádost o dotaci na generální opravu výjezdových 

vozidel zdejšího hasičského sboru, jedná se zhruba o 300.000,-Kč. I nadále je 

věnována pozornost tělocvičně základní školy, kde statik ve spolupráci s geodetem 

prováděl průběžná měření. V současné době nedochází k žádným podstatným 

statickým změnám. 

 Rada obce se také zabývala možností získání dotace na víceúčelové hřiště. 

Je možné požádat v tzv. prvním kole o dotaci, kde je velká šance úspěchu. Ovšem 

záleží na činovnících Sokolu zda se vzdají své snahy o získání dotace, protože dva 

subjekty na jednu akci nemohou o dotaci žádat  . 

 

 

10/ Výstavba víceúčelového sportovního hřiště 

 

Je možno získat dotaci na víceúčelové sportovní hřiště z jiných zdrojů, než bylo 

původně zamýšleno. O dotaci by však musela požádat obec. 

 

Pan Hanč – o původní dotaci na víceúčelové sportovní hřiště bude dále jednáno 

s panem senátorem Liškou. Celá věc musí být projednána na schůzi výboru TJ 

SOKOL.  

Dále je také možné požádat o dotaci po dvou liniích / jak obec Vysoké Veselí, tak i 

TJ SOKOL Vysoké Veselí/. 

 

Pan Ing. Čížek – je třeba požádat o dotaci, která kryje větší procento nákladů. 

 

10/ Různé a diskuse: 

 

Paní Mgr. Eliška Hvězdová – stav výstavby dětského hřiště – pískovitě je třeba 

podle normy zajistit proti pohybu koček. L Holman – bude položena geotextílie a 

prostory pod plotem budou zajištěny palisádami a kládami z akátového dřeva. 

Přístup na hřiště budou mít samozřejmě děti ze Základní školy Vysoké Veselí s 

pedagogickým dozorem a ostatní děti pouze v doprovodu dospělých. Dále jsou 

vyčleněny prostředky na dobudování hřiště mateřské školky.  

Pan Josef Krejčí – není zajištěn prostor pod plotem.  L. Holman – o umístění palisád 

a klád do prostor pod plotem bylo již hovořeno a je v plánu. 

 

Jiří Hanč – poděkování starostovi za vedení pracovníků VPP veřejně prospěšných 

prací, dále pak panu Ing. Čížkovi za spolupráci s obcí. 



 

Paní Ing. Kořínková – úprava pozemků na Kákovicích. Pan Ing. Peroutka – je zde 

mnoho vlastníků pozemků.  

 

Pan Rygl – situace kolem pana Tomáška. L Holman – je stálá vůle vyřešit situaci 

zákonnou cestou, avšak tato snaha se stále míjí účinkem. Mgr. Vladimír Knížek- je 

třeba stále pokračovat v konzultacích s lékaři a soudními institucemi. 

 

Paní Mgr. Eliška Hvězdová – pozvala přítomné na akci „Běh kolem rybníka,“ která 

se bude konat 1.9. 2007.  

 

Pan Ing. Peroutka – pozval přítomné na zahrádkářskou výstavu 29.9. 2007. Výstava 

bude mít větší prodejní část než obvykle.  

 

 

7/ Usnesení 

Pan Mgr. Vladimír Knížek přednesl návrh usnesení. 

K usnesení nebylo žádných připomínek a bylo schváleno 12 hlasy 

 

USNESENÍ č. 3/ 2007 

Zastupitelstvo schvaluje: 

1/  Ověřovatele zápisu – paní Olga Končická a paní Mgr. Eliška Hvězdová 

2/ Vstup obce vysoké Veselí do Občanského sdružení Podchlumí 

3/ Věcné břemeno na obecní pozemky p. č. 626 a 630  ve prospěch VČE za úplatu 

4.500,- Kč 

4/ Prodej pozemku p.č.  193 paní Hroňkové v součinnosti s konkurzním správcem 

pouze v případě, že koupí nemovitost č.p. 180 stojící na tomto pozemku 

Zastupitelstvo odkládá 

1/ Nákup žacího stroje až po provedení předváděcí akce firmy SECO GROUP 

Zastupitelstvo bere na vědomí 

1/ Zprávu o činnosti rady obce 

2/ Zprávu o hospodaření obce k 31. 7. 2007-08-22 

3/ Informaci o provedených a rozpracovaných akcích 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 

Ověřovatelé zápisu: Olga Končická:   _____________________ 

 

                      Mgr. Eliška Hvězdová:   _____________________ 


