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ZÁPIS Z VEŘEJNÉ SCHŮZE MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA 12.12. 2007 

 

Přítomni:, Luboš Holman, Mgr. Eliška Hvězdová,  

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

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

Josef Oliva, Libuše Kasková, Hana Peroutková 

Omluven: Ing. Miroslav Čížek  

 

1/ Zahájení:  

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

jednání nebylo žádných připomínek. Pouze pan Hanč navrhl do programu jednání zahrnout 

bod, který se týkal činnosti TJ Sokol a informace o projektu výstavby víceúčelového hřiště. 

Starosta Luboš Holman vysvětlil, že s tímto bodem je počítáno v bodu různé a diskuse. O 

programu jednání bylo hlasováno. Program jednání byl schválen 14 hlasy všech přítomných 

zastupitelů. 

 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Olga Končická a pan Zdeněk Kykal. Ověřovatelé 

zápisu byly schváleni 14 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 zastupitelstva 10.10. 2007.  Ke zprávě o 

činnosti rady obce nebylo žádných připomínek. 

 

 

4/ Zpráva o hospodaření za uplynulé období a projednání rozpočtových změn 

 

Zpráva o hospodaření za uplynulé období byla čtena a byly vysvětlovány její jednotlivé 

položky, stejně tak byly vysvětleny jednotlivé rozpočtové změny. K tomuto nebylo 

připomínek a dotazů. 

 

O hospodaření za uplynulé období – do konce 11. měsíce a o rozpočtových změnách bylo 

hlasováno a schváleno všemi 14 hlasy. 

 

5/ Rozpočet na rok 2008 

 

Bylo jednáno o dotacích jednotlivým společenským organizacím. Pan Burda vysvětlil záměr 

chovatelů na rozšíření areálu této společenské organizace. Dále pak pohovořil o činnosti a 

potřebě zavedení prezentace této společenské organizace na internetových stránkách města 

Vysoké Veselí. 
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Pan Jiří Skala a pan Josef Krejčí seznámili přítomné s činností TJ Sokol a požadovali zvýšení 

dotace  této společenské organizaci z 10.000,- Kč na 35.000,- Kč.  

Pan Ing. Soukup vysvětlil, že dotace na činnost TJ Sokol může být navýšena během příštího 

roku pouze však účelově na práci s mládeží. Starosta Luboš Holman zdůraznil, že je nutno 

všechny výdajové položky organizace naprosto přesně účtovat. Při chybách v účtování může 

dojít k výtkám ze strany auditu, což má bez pochyby vliv na přidělování dotací celému městu. 

Mgr. Eliška Hvězdová – je třeba upřesnit kriteria vyúčtování dotací a stanovit pevná pravidla. 

L. Holman kriteria pro jednotlivé organizace nemohou být stejná. Například SDH – nebo ZŠ 

– jejich přímým zřizovatelem je město. Kriteria jsou jiná. Jádro věci je v přípravě smlouvy TJ 

Sokol s městem, která se vyhotovuje a bude o ní oboustranně jednáno. 

Pan Jiří Hanč – ve městě je nedostatek kulturního života – jednal s managementem zpěvačky 

Anety Langerové, bylo by možné uskutečnit koncert v Kulturním domě ve Vysokém Veselí. 

Většina přítomných se však shodla na názoru, že rozhodující jsou podmínky uskutečnění 

koncertu.  

V této chvíli se vrátila diskuse k rozpočtu na rok 2008. Pan Hanč – dotaz, zda je v rozpočtu na 

příští rok počítáno s rekonstrukcí toalet kulturního domu. L. Holman – tato rekonstrukce bude 

určitě uskutečněna a je s ní počítáno. Případně je počítáno i s rekonstrukcí fasády městského 

úřadu. To však pouze v případě dostatku finančních prostředků v druhé části rozpočtového 

období. 

Mgr. Eliška Hvězdová vysvětlila položku základní škola – provoz a jednotlivé nutné opravy a 

rekonstrukce. Navržená částka v rozpočtu je pro provoz a udržení činnosti školy nezbytně 

nutná. 

 

O rozpočtu na rok 2008 bylo hlasováno – rozpočet na rok 2008 byl schválen všemi 14 hlasy. 

 

6/ Prodej obecního majetku 

 

A/ Prodej pozemku č. 487/56 o výměře 1.143 m
2
 panu Janovi Kykalovi a to za účelem výstavby 

rodinného domu.  

 

Pan Mgr. Vladimír Knížek – není známo, že by tomuto prodeji stála v cestě nějaká překážka, 

navíc je v zájmu rozvoje města, aby byly podporovány mladé rodiny. 

 

Prodej pozemku panu Janovi Kykalovi byl schválen všemi 14 hlasy. 

 

B/ Prodej nemovitosti č.p. 270  / budova bývalé mateřské školky panu Milanovi Deylovi za cenu 
526.270 Kč. 

 

Pan Mgr. Vladimír Knížek – tato nemovitost vyžaduje nemalé investice, aby mohla být 

uzpůsobena k účelům bydlení a rodinného domu. Navíc je prodej nutný, protože hrozí 

znehodnocení objektu, nedojde – li v dohledné době k rekonstrukcím a opravám. Z těchto 

důvodů je cena nemovitosti přiměřená. 

 

Prodej nemovitosti č.p. 270 byl schválen všemi 14 hlasy. 
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C/ Prodej nemovitosti č.p.115 s příslušenstvím – dům po panu Nemelkovi. Paní Mgr. Petře 
Prajsové za cenu 40.000,- Kč 

 

Pan Ladislav Vrána – tento objekt byl původně určen k demolici. Prodejem město získá nejen 

finanční prostředky, ale vyhne se i nákladům s touto demolicí spojeným. 

 

Prodej byl schválen všemi 14 hlasy 

 

7/ Různé a diskuse 

 

Starosta Luboš Holman dal přítomným k dispozici zápisy ze schůzí sdružení obcí - 

Mikroregionu Podchlumí. Tyto zápisy byli k dispozici  i o přestávce jednání, stejně jako 

projekt na výstavbu víceúčelového hřiště, jehož změny a podrobnosti vysvětlil pan Jiří Skala. 

 

Zastupitelstvo bylo požádáno o delegování rozpočtových změn přijatých dotací na radu obce 

– toto bylo schváleno všemi 14 hlasy. 

 

Paní Mgr. Eliška Hvězdová pozvala všechny přítomné na vánoční koncert smíšeného 

pěveckého sboru Smetana, který se bude konat 14/12 v kostele sv. Mikuláše Toletínského ve 

Vysokém Veselí. 

 

Paní Hana Peroutková – dotaz, zda by nebylo možné vystěhovat rodinu Horvátových bydlící 

v č.p. 1 – L. Holman – pan Jaroslav Horvát má smlouvu na dobu neurčitou a nemá dluh na 

nájemném, proto jakékoli vystěhování je velmi problematickou záležitostí. 

Pan Hanč- jakou výši má nájemné v místní vinárně – L. Holman – 3900,- Kč, přičemž 

navýšení po rekonstrukci je 6,5%. 

 

Pan Jiří Hanč – dotaz ohledně projektu na výstavbu DPS – domu pečovatelskou Luboš 

Holman – právě probíhá dokončení projektu, po dokončení bude projekt k nahlédnutí na 

městském úřadě. 

 

8/ Usnesení  

 

Pan Mgr.Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení 07/5. 

 

K usnesení nebylo žádných připomínek a bylo schváleno 14 hlasy. 
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USNESENÍ 07/5 
 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

 

 

1/ Ověřovatele zápisu – paní Olgu Končickou  a pana Zdeňka Kykala 

 

 

2/ Hospodaření obce za rok 2007 do konce měsíce listopadu a rozpočtové změny 

    ( příloha číslo 1 ). 

 

3/ Rozpočet na rok 2008. 

 

 

4/ Prodej pozemku za účelem výstavby rodinného domu panu Janovi Kykalovi – pozemek 

487/ 56 o výměře 1.143m
2
 za cenu 25,- Kč za m

2
.
 

 

 

5/ Prodej nemovitosti č.p. 270 panu Milanovi Deylovi za 526.270,- Kč. 

 

 

6/ Prodej nemovitosti č.p. 115 se stavební parcelou č. 135 – 180 m
2
 a zahradou parcela  

121  -118 m
2
 paní Mgr. Petře Prajsové za cenu 40.000,- Kč. 

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí připomínky obyvatel 

 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olga Končická: _______________________ Zdeněk Kykal: _______________________ 

 


