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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
11. 6. 2008 

Přítomni: Luboš Holman, Mgr. Eliška Hvězdová, Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Ing. 

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

Josef Oliva, Hana Peroutková  

 

Omluveni: Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Zdeněk Kykal  

Nemluvena: Libuše Kasková 

1/ Zahájení:  

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

jednání nebylo žádných připomínek.  

 Program jednání byl schválen 11 hlasy 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

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

Ověřovatelé zápisu byli schváleni 11 hlasy. 

3/ Zpráva o činnosti rady obce 

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

za období od 21. 3. 2008.  Ke zprávě o činnosti rady obce byl položen dotaz ohledně nabídky 

na koupi pozemku od paní Záveské. Luboš Holman – toto bude předmětem jednání dnešního 

zasedání. Dále se paní Ing. Kořínková zeptala na aktuální situaci kolem výstavby DPS Luboš 

Holman – toto bude rovněž předmětem dnešního jednání 

4/ Zpráva o hospodaření za uplynulé období 

Každý člen zastupitelstva měl k dispozici k nahlédnutí podrobné zpracování výdajů a příjmu 

města za poslední období. Luboš Holman vysvětlil položku mimořádného příjmu. Jedná se 

o platbu za budovu bývalého ZPA. Není sice doplacen zcela, ale v nejbližší době by mělo být 

uskutečněno konečné vyrovnání. Paní Ing. Kořínková – na posledním zasedání zastupitelstva 

města bylo řečeno, že budou podniknuty patřičné právní kroky za účelem konečného 

doplacení dluhu. Luboš Holman – dluh je sice doplacen jen částečně, ale situace v podniku je 

taková, že byly nakoupeny nové výrobní stroje a doplacení již určitě proběhne. V případě, že 

platba neproběhne, bude přistoupeno k právnímu řešení. 

5/ Projednání auditorské zprávy – závěrečný účet města za rok 2007 

Starosta Luboš Holman seznámil přítomné s auditorskou zprávou a vysvětlil nedostatky, které 

byly kontrolou shledány. Dále byl vysvětlen postup nápravy nedostatků. L. Holman navrhl 

schválit závěrečný účet města za rok 2007 s výhradou za B. 

 

Závěrečný účet města za rok 2007 s výhradou za B byl schválen 11 hlasy. 

 

6/ Udělení čestného občanství města 

Za kulturní propagaci Města Vysokého Veselí bylo navrženo udělit čestné občanství paní 

JUDr. Jarmile Kučerové. 

 

Pan Ladislav Vrána – udělení čestného občanství paní JUDr. Kučerové je velmi vhodné. 

Čestné občanství má již Karel Vacek starší a profesor Seeman. 
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Udělení čestného občanství města Vysoké Veselí paní JuDr. Jarmile Kučerové bylo schváleno 

11 hlasy. 

6/ Prodej majetku města 

Prodej pozemku 179/64 – rozšíření stávající stavební parcely pana Luboše Holmana mladšího 

– díl o výměře 249 m
2
. 

 

Paní Ing. Kořínková – nachází – li se tento díl v sousedství jiných stavebních parcel. Luboš 

Holman – Nachází se v sousedství stavebních parcel, ale tyto parcely by neměly být narušeny. 

Paní Mgr. Eliška Hvězdová – zda špička pozemku za plynovým domkem je městský 

pozemek. Luboš Holman – není v územním plánu. 

 

O prodeji pozemku 179/64 – rozšíření stávající stavební parcely pana Luboše Holmana 

mladšího – díl o výměře 249m
2 

bylo hlasováno a schváleno 10 hlasy, jeden se zdržel 

hlasování.
 

7/ Různé a diskuse 

 

Žádost o.s. sdružení Stezka Češov Vysoké Veselí o bezúročnou půjčku ve výši 140.000,- Kč 

na dobu šesti měsíců a finanční příspěvek 20.000,- Kč.  

 

Mgr. Vladimír Knížek - o.s. sdružení Stezka Češov Vysoké Veselí se zasloužilo svojí 

dobrovolnou činností o propagaci našeho regionu a o rozšíření turistického ruchu. Proto je 

jejich žádost nutno kladně vyřídit. 

 

Žádost o.s. sdružení Stezka Češov Vysoké Veselí o bezúročnou půjčku ve výši 140.000,- Kč 

na dobu šesti měsíců a finanční příspěvek 20.000,- Kč byla schválena všemi 11 hlasy. 

 

Otázka koupě pozemku paní Záveské. Navrhovaná částka za jeden metr čtvereční byla  

30,- Kč. 

 

Návrh byl schválen všemi 11 hlasy. 

 

Luboš Holman informoval přítomné o stavu zdravotní péče ve Vysokém Veselí – budování 

náhradních prostor pro ordinace lékařů v hasičské zbrojnici – rozpočet úprav prostor hasičské 

zbrojnice na ordinace lékařů je 200.000,- Kč, práci provedou členové SDH formou 

brigádnické činnosti. 

Za ordinace lékařů bude stanoven běžný nájem, který odpovídá tomuto typu nebytových 

prostor. 

 

 Stav příprav výstavby DPS. Luboš Holman – proběhne první etapa výstavby. 

 

Dále otázka územního plánu – do roku 2008 bylo povinností pracovat na územním plánu. Je 

zde dotace 200.000,- Kč, která bude využita. 

Oproti tomuto stále není možno dosáhnout na dotaci pro rekonstrukci ulice Krátká. 

 

Oslavy stého výročí povýšení na město – je třeba shánět staré dobové fotografie, dobová 

ustrojení a jiné věci, které by mohly průběh oslav zpestřit. 

 

Zdárně je vyřizována žádost na obnovu hasební techniky – hasičské cisterny. 
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Problematika kanalizace ve Veselské Lhotě. 2.7. navštíví starosta ministerstvo životního 

prostředí, kde bude podrobněji seznámen s možnostmi řešení této situace. 

 

 

Pan Kykal – zda by nebyla řešením pro Veselskou Lhotu menší čistírna odpadních vod, která 

by sloužila pouze městské části Veselská Lhota. Luboš Holman – tato možnost bude rovněž 

prověřena. 

 

Pan Oliva přislíbil konzultaci ohledně domovních čistíren odpadních vod. 

 

Paní Ing. Kořínková – územní plán bude tedy v průběhu příštích let vypracován. Měla by být 

řešena otázka pozemků za řadovými bytovkami. Luboš Holman – v průběhu vypracovávání 

územního plánu se bude zastupitelstvo k tomuto vyjadřovat. Rovněž občané mohou vznášet 

požadavky připomínky. 

 

 

8/ Usnesení 

Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení.  

 

Usnesení bylo schváleno 11 hlasy. 
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USNESENÍ 03/2008 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

1/ Ověřovatele zápisu – paní Mgr. Elišku Hvězdovou a paní Olgu Končickou. 

 

2/ Zprávu o činnosti rady za poslední období. 

 

3/ Závěrečný účet města za rok 2007 s výhradou za B. 

 

4/ Udělení čestného občanství města Vysoké Veselí paní JuDr. Jarmile Kučerové. 

 

5/ Prodej pozemku 179/64 – rozšíření stávající stavební parcely pana Luboše Holmana 

mladšího – díl o výměře 249m
2 
- cena za jeden metr čtvereční 25,- Kč.

 

 

6/ Poskytnutí bezúročné půjčky občanskému sdružení Stezka Češov - Vysoké Veselí ve výši 

140.000,- Kč na dobu šesti měsíců a finanční příspěvek 20.000,- Kč. 

 

7/ Nabídku 30,- Kč za jeden metr čtvereční paní Záveské na odkoupení pozemku na 

Nevráticku. 

 

 

Zastupitelstvo bere  na vědomí: 

 

Připomínky občanů. 

 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eliška Hvězdová:____________________  Olga Končická:____________________ 


