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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
17. 3. 2008 

Přítomni:Luboš Holman, Mgr. Eliška Hvězdová,  

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

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

Josef Oliva, Hana Peroutková, Zdeněk Kykal 

Omluven: Ing. Miroslav Čížek  

1/ Zahájení:  

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

jednání nebylo žádných připomínek. Starosta přivítal na schůzi kaplana z místní farnosti pana 

Jana Barborku. 

 Program schválen 12 hlasy 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Ing. Marie Kořínková a pan Josef Oliva. 

Ověřovatelé zápisu byli 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 období 12.12.2007.  Ke zprávě o činnosti rady obce nebylo žádných připomínek. 

4/ Zpráva o hospodaření za rok 2007 a projednání rozpočtových změn 

Zpráva o hospodaření za rok 20007 byla čtena a byly vysvětlovány její jednotlivé položky, 

stejně tak byly vysvětleny jednotlivé rozpočtové změny.  

K tomuto byly položeny tyto dotazy: 

Pan Jiří Hanč – SDH – sbor dobrovolných hasičů – tato položka byla vyšší než obvykle. 

Luboš Holman – byly prováděny různé práce hasičské zbrojnici a v jejím okolí. Tyto práce 

byly nutné k zabezpečení chodu organizace, dále byla zakoupena nutná výzbroj pro hasiče, 

která odpovídá současným normám. Mgr. Vladimír Knížek – členové SDH provedli tyto 

práce svépomocí, takže tyto náklady byly sníženy na minimum. Jiří Hanč dotaz na doplatek 

za bývalou budovu ZPA. Luboš Holman – v současné době je již nutno podniknout právní 

kroky. Byly sice provedeny některé platby, ale doplatek ještě není stále zcela vyrovnán. Ing. 

Karel Soukup – podnikatel, který budovu v současné době vlastní, nemusí za těchto okolností 

platit daň z nemovitosti a to již tři roky. Luboš Holman – uzavřel debatu na toto téma s tím, že 

budou podniknuty právní kroky. 

 

Hospodaření za rok 2007 a rozpočtové změny byly schváleny 13 hlasy. V tuto chvíli byla 

přítomna paní Libuše Kasková. 

5/ Úprava měsíčních odměn zastupitelů 

Starosta Luboš Holman seznámil přítomné s navrhovanými úpravami, které jsou součástí dle 

přílohy č.1 k  nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Byly přečteny výše měsíčních odměn zastupitelů 

před navýšením a po navýšení 

Pan Jiří Hanč – dotaz, zda je tato úprava daná vyhláškou nebo zda ji navrhuje rada města.  

Paní Libuše Kasková – zda by nebylo lépe tyto peníze ušetřit a investovat je do úklidu města.  

 

Pan Ing. Karel Soukup – tato částka by byl tak malá, že by nebylo možno zaplatit úklidovou 

firmu a ani fyzickou osobu, která by úklid provedla dohodou. 
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Luboš Holman -  město má dohodu s probační službou na umístění na místo veřejně 

prospěšných prací. 5 pracovníků by mělo nastoupit začátkem měsíce dubna. 

Paní Mgr. Eliška Hvězdová – navýšená částka odpovídá pouze navýšení poplatků za 

zdravotní a sociální pojištění. 

Luboš Holman – bylo by možné uspořádat jarní úklid, kterého by se přednostně zúčastnili 

zastupitelé – tento návrh byl vítán všemi zastupiteli i přítomnými hosty. 

Luboš Holman se zeptal, zda má někdo jiný návrh ohledně navýšení měsíčních odměn 

zastupitelů. Protože tomu tak nebylo, bylo hlasováno. 

 

Úprava měsíčních odměn zastupitelů byla schválena 13 hlasy, jeden se zdržel. V tuto chvíli 

byl přítomen již pan Zdeněk Kykal. 

6/ Prodej majetku města 

Prodej pozemku 482/230 o výměře 143 m
2
 panu Josefu Lemberkovi. 

 

Prodej pozemku 482/230 o výměře 143 m
2
, za 25 Kč za m

2
 panu Josefu Lemberkovi byl 

schválen 14 hlasy. 

 

Prodej části pozemku za řadovými bytovkami v ulici Na vinici – č. 487/1 manželům 

Fotrovým – za parcelou č. 487/54, manželům Kořínkovým za parcelou 487/53, manželům 

Jiřičkovým za parcelou 487/52 a manželům Peroutkovým za parcelou 487/51. 

Rada tento prodej pozemku nedoporučuje z důvodu rozporu s územním plánem. 

Paní Ing. Kořínková žádala jasné stanovisko, zda není tento požadavek v rozporu s územním 

plánem i od zastupitelstva. 

Pan Ing. Soukup – Situace zde vůbec není jednoznačná – v případě stavby pana Jana Kykala 

musely být provedeny některé změny projektu. Vše by se muselo dát přesně zaměřit. 

Paní Mgr. Eliška Hvězdová – je nutné, aby se noví zastupitelé co nejdříve seznámili 

s územním plánem města Vysoké Veselí. 

Pan Jiří Hanč – tuto věc je bohužel nutné přesunout do dalšího veřejného zasedání 

zastupitelstva.  

 

Tento návrh byl schválen 14 hlasy – jeden se zdržel hlasování. 

 

7/ Různé a diskuse 

Starosta vysvětlil podrobnosti, které se týkaly žádosti na výstavbu DPS – domu 

s pečovatelskou službou. Stavební povolení je před nabytím právní mocí. 

Paní Olga Končická – otázka sběrného dvoru pana Mitlönera. Luboš Holman – Prostor pro 

sběrný dvůr poskytuje pan Libor Svatý. Zároveň byl učiněn dotaz na Krajský úřad v Hradci 

Králové ohledně oprávnění pana Mitlönera na tento druh podnikatelské činnosti. 

Luboš Holman rovněž vysvětlil situaci kolem pokáceného dubu na městském pozemku poblíž 

budovy bývalého Dřevoplastu. Toto je v současné době řešeno Policií České republiky a 

pravděpodobně bude probíhat přestupkové řízení v této věci. 

Paní Libuše Kasková opakovaně žádala opravu chodníku v ulici Zahraničních hrdinů před 

svým domem. 

Dále pokácené borovice v prostoru bývalého tržiště  - o toto pokácení žádali občané a 

pokácení bylo provedeno na základě doporučení odborníka – pana Dostála. Dále probíhá nová 

výsadba kolem katolického hřbitova. Toto provádí pan Evžen Karban.  

 

Paní Mgr. Eliška Hvězdová – nevyhneme se stanovení řádu používání dětského hřiště poblíž 

budovy tělocvičny. 
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Paní Libuše Kasková – některá místa v obci by si zasloužila lavičky a odpadkové koše. Pan 

Luboš Holman – jak bude řešeno pravidelné vysypávání košů. Paní Libuše Kasková – někdo 

se musí na tuto práci najmout. 

Pan Polanecký seznámil přítomné s činností občanského sdružení Horizonty, které se bude 

v naší obci zabývat činností s romskou mládeží, setká-li se vypracovaný projekt s úspěchem a 

následnou dotací.  

Otázka přípravy oslav stoletého výročí vzniku Města Vysoké Veselí. Bude se nepravidelně 

scházet komise, která se bude zabývat přípravami. Do komise se dobrovolně přihlásili – paní 

Pichlová, paní Peroutková, pan Hanč, pan Knížek, pan Holman a pan Vrána. První schůzka 

komise se bude konat ve středu 3.4. v 18:00 na městském úřadě. 

Ing. Marie Kořínková – dotaz, zda jsou zájemci o zakoupení stavebních parcel v katastru 

města Vysoké Veselí. Luboš Holman – v současné době je 5 zájemců. 

Jiří Skala – žádost o navrácení 900,- Kč za pronájem sálu kulturního domu. Luboš Holman – 

musí být prověřena tato platba za pronájem sálu. 

Dále byli přítomní pozváni na koncert vážné hudby, který se koná 29.3. 2008 v Katolickém 

kostele ve Vysokém Veselí. Účinkovat bude pěvecký sbor ze Světlé nad Sázavou. Čas 

začátku koncertu bude ještě upřesněn.  

 

 

 

8/ Usnesení 

Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení. Luboš Holman – usnesení je nutno doplnit 

o kandidáta na valnou hromadu vodohospodářské společnosti konané 19. 6. 2008. Jako 

kandidát byl navržen pan Luboš Holman a schválen 14 hlasy. 

 

Doplněné usnesení bylo schváleno 14 hlasy. 
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USNESENÍ 02/2008 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

1/ Ověřovatele zápisu – paní Ing. Marii Kořínkovou a pana Josefa Olivu. 

 

2/ Zprávu o činnosti rady za poslední období. 

 

3/ Hospodaření města za rok 2007 i rozpočtovými změnami. 

 

4/ Úpravu odměn zastupitelstva tak, jak bylo navrženo radou města. 

 

5/ Úprava měsíčních odměn zastupitelů od 1. 3. 2008 – zástupce starosty – 9.730,- Kč, člen 

rady – 1.410,- Kč, předseda výboru – 840,- Kč, člen výboru – 540,- Kč, člen zastupitelstva 

– 260,- Kč. 

 

 

6/ Prodej pozemku 482/230 o výměře 143 m
2
, za 25 Kč za m

2
 panu Josefu Lemberkovi. 

 

6/ Pana Luboše Holmana jako delegáta na valnou hromadu Vodohospodářské společnosti 

Jičín konané 19. 6. 2008. 

 

Zastupitelstvo odkládá: 

 

Prodej části pozemku za řadovými bytovkami v ulici Na vinici – č. 487/1 manželům 

Fotrovým – za parcelou č. 487/54, manželům Kořínkovým za parcelou 487/53, manželům 

Jiřičkovým za parcelou 487/52 a manželům Peroutkovým za parcelou 487/51. 

 

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

Připomínky občanů 

 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marie Kořínková: _______________________ Josef Oliva: _______________________ 

 


