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Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 
10. 9. 2008 

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

Miroslav Novotný, Ing. Karel Soukup, Monika Vitvarová, Ladislav Vrána, Josef Oliva, Hana 

Peroutková, Jiří Hanč, Zdeněk Kykal 

Omluveni: Ing. Miroslav Čížek, Libuše Kasková, Ing. Marie Kořínková 

1/ Zahájení:  

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

jednání nebylo žádných připomínek.  

 Program byl schválen 9 hlasy. 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Karel Soukup a pan Ladislav Vrána. 

Ověřovatelé zápisu byli schváleni 9 hlasy. 

3/ Zpráva o činnosti rady města 

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

za období od 11.6. 2008.  Přičemž se v tomto období konalo i pracovní zasedání zastupitelstva 

a to dne 17. 7. 2008. Ke zprávě o činnosti rady byly tyto připomínky a dotazy: Pan Jiří Hanč – 

poděkoval radě obce za činnost a spolupráci s TJ Sokol při výstavbě víceúčelového hřiště. 

Dále chtěl blíže vysvětlit systém přidělování bytů a zvýšení nájmu z nebytových prostor. 

Luboš Holman – přidělování bytů podléhá zákonným pravidlům a je vypracován seznam 

žadatelů o byt. Při přidělování bytů je využito zákonných možností – nutnost, naléhavost. 

Úprava nájmů z nebytových prostor bude provedena s ohledem na inflaci. Nájemné bude 

upraveno v příštím rozpočtovém období. Paní Mgr. Eliška Hvězdová – dotaz ohledně 

pozemků, které mají být bezúplatně převedeny od státu do majetku města. Luboš Holman – 

jedná se o pozemky, které jsou vedeny hlavně jako cesty. 

 

4/ Zpráva o hospodaření za uplynulé období 

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

města za poslední období. Luboš Holman upozornil zvláště na položky, které se týkaly výdajů 

– Oslavy stoletého výročí povýšení Vysokého Veselí na Město, dále vnitřní správa.  

Pan Jiří Hanč – Zda je možno podrobněji nahlédnout právě do položky „vnitřní správa.“ 

Luboš Holman – Tato položka může být podrobně specifikována, avšak k tomuto je nezbytná 

přítomnost účetní paní Aleny Čížkové, která momentálně pobývá na řádné dovolené. 

Hospodaření města za uplynulé období bylo schváleno 9 hlasy. 

 

5/ Projednání výsledku výběrového řízení 

Luboš Holman seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení stavební firmy na výstavbu 

DPS. Hlavně s podmínkami v nabídkách zúčastněných stavebních firem. Jiří Hanč – dotaz 

ohledně ceny projektu, ohledně architekta, který projekt vypracoval. Dále cena stavby, a zda 

je záruka, že cena nebude navýšena o případné vícepráce. Luboš Holman – výběrové řízení 

zadalo město firmě Inženýrské služby Hradec Králové, s.r.o.. Cena projektu byla cca 

600.000,- Kč a projekt vypracoval pan Ing. Jiří Hanuš za firmu PROIS, Hradec Králové. Cena 

první etapy výstavby bude dle výsledku výběrového řízení 18.200.000,- Kč a žádné vícepráce 

nebudou prováděny, pokud nebudou objednány. Toto bude smluvně zajištěno. Dále pan Hanč 

projevil nespokojenost se způsobem projednání a seznámení se stavbou DPS. Že nebylo 
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dostatečně seznámeno zastupitelstvo a ani veřejnost. Ing. Soukup – k této věci bylo svoláno 

mimořádně zastupitelstvo, kde byla podrobně vysvětlena projektová dokumentace a každý 

zastupitel se mohl vyjádřit. Pan Hanč se na toto jednání nedostavil. Luboš Holman – stavební 

řízení bylo prováděno veřejnou vyhláškou a všichni občané byli účastníky řízení a mohli 

uplatňovat své připomínky. Paní Hana Peroutková – náklady na vybavení ordinací budou 

z větší části hrazeny praktickými lékaři, takže ze strany města nebudou investice příliš veliké. 

Dále paní Hana Peroutková poznamenala, že smlouvu se stavební firmou STAVOKA Kosice 

bude nutné právnicky ošetřit.  

 

Uzavření smlouvy na výstavbu DPS s firmou STAVOKA Kosice bylo schváleno 11 hlasy, 

jeden proti (pan Hanč). 

/ V této chvíli bylo již přítomno 12 zastupitelů. 3 se dostavili na jednání později a to 

z pracovních důvodů /.  

6/ Projednání možnosti zřízení pečovatelské služby 

Rada města navrhla od 1. 1. 2009 zřídit ve městě pečovatelskou službu. Paní Olga Končická – 

pečovatelská služba v naší obci je velmi nutná věc vzhledem k věkovému průměru občanů.  

Paní Hana Peroutková – zda byl rozpočet pečovatelské služby konzultován s odborníky. 

Luboš Holman – problematika pečovatelské služby ve Vysokém Veselí byla konzultována 

s ředitelem oblastní charity. Uživateli pečovatelské služby bude 16 lidí, z nichž každý má své 

specifické požadavky, což bylo rovněž konzultováno.  

 

Zřízení pečovatelské služby od 1. 1. 2009 bylo schváleno 12 hlasy. 

 

 

7/ Bezúplatný převod pozemků od státu 

Luboš Holman seznámil přítomné s následujícími pozemky - 477/18 – polní cesta, 612/1 – 

místní komunikace a chodník ke škole, 642 – polní cesta, 648/1 polní cesta, 651/1 – místní 

komunikace ke hřbitovu, 651/2 polní cesta, 651/3 – polní cesta, 661 – polní cesta, 665 - polní 

cesta, 671 – polní cesta.  

Zastupitelům byla nabídnuta možnost nahlédnutí do map na MěÚ, o jaké pozemky se jedná. 

Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města byl schválen 12 hlasy. 

 

8/ Prodej obecního majetku 

Pan František Kopecký z Veselské Lhoty požádal o odprodej části pozemku 171/1 z důvodu 

přístupu k nemovitosti č. p. 21, kterou vlastní. Rada navrhuje pouze dlouhodobý pronájem za 

cenu v místě obvyklou. 

 

Dlouhodobý pronájem části pozemku 171/1 byl schválen 12 hlasy.  

 

9/ Různé a diskuse 

 

Pan Václav Petr protestoval proti umístění kontejnerů na tříděný odpad před svojí 

nemovitostí. Tyto kontejnery rozhodla rada města 13. 8. 2008 nepřesunout a to sice z důvodu 

rekonstrukce ulice Krátká. V dohledné době bude rekonstrukce ulice pozastavena z důvodu 

výstavby DPS. Luboš Holman tedy navrhl kontejnery přesunout za roh do ulice Krátké. 

 

Přesunutí kontejnerů bylo schváleno 12 hlasy. 
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Mgr. Eliška Hvězdová – zda by bylo možné vyvážet kontejnery častěji. Luboš Holman – 

častější vyvážení kontejnerů na tříděný odpad by bylo dobré, avšak kapacity TS Jičín 

častějšímu vyvážení kontejnerů neodpovídají. 

Jiří Hanč – nutno ověřit ceny jiných firem na odvoz odpadu. 

Luboš Holman – ceny a možnosti svozu byly prověřeny i u jiných, např. Severočeské 

komunální a hlavně ceny jsou podstatně vyšší. 

Paní Olga Končická – je nutno posekat trávu v okolí dětského hřiště na Václavském náměstí. 

Luboš Holman - neposekaná tráva v okolí dětského hřiště je vlastně víceméně zkouškou, zda 

by některý z otců dětí byl ochoten trávu posekat. Paní Končická slíbila, že posekání trávy 

zařídí. 

Paní Mgr. Eliška Hvězdová – v nájemním domě č. p. 183 bydlí mnoho lidí, není však zde 

umístěn kontejner. Toto by bylo vhodné místo na umístění kontejnerů. 

Pan Josef Oliva navrhl umístit kontejnery do ulice Radní. Luboš Holman – toto musí být 

konzultováno s TS Jičín z důvodu dostupnosti místa technikou.  

Pan Josef Oliva – nutno opravit dopravní značení ve městě. 

Jiří Hanč – dotaz na doplatek pana Ladislava Vaníčka za budovu  ZPA. Luboš Holman – 

s panem Vaníčkem bylo jednáno. Zbylý doplatek bude uhrazen v nejbližší době. 

  

10/ Usnesení 

Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení.  

Usnesení bylo doplněno o tento bod – Přesunutí kontejnerů do ulice Krátká. 

Doplněné usnesení bylo schváleno 12 hlasy. 

 

USNESENÍ 04/2008 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

1/ Ověřovatele zápisu – pana Ing. Karla Soukupa a pana Ladislava Vránu. 

 

2/ Zprávu o činnosti rady za poslední období. 

 

3/ Hospodaření města za uplynulé období. 

 

4/ Uzavření smlouvy s firmou  STAVOKA Kosice na stavbu „Chráněné byty Vysoké Veselí – 

první etapa“ za odsoutěženou cenu 18 200 000,- Kč. 

 

5/ Zřízení pečovatelské služby od 1. 1. 2009 s Oblastní charitou Jičín a příspěvek ve výši 

220.000,- Kč.
 

 

6/  Bezúplatný převod pozemků od České republiky  - 477/18 o výměře 444 m2, 612/1 o 

výměře 568 m2, 642 o výměře 1669 m2, 648/1 o výměře 1725 m2, 651/1 o výměře 1333 m2, 

651/2 o výměře 1133 m2, 651/3 o výměře 372 m2, 661 o výměře 748 m2, 665 o výměře  

1342 m2, 671 o výměře 5552 m2 vše katastrálním území Vysoké Veselí. 

 

7/ Přesunutí kontejnerů na tříděný odpad do ulice Krátká. 



 4 

 

Zastupitelstvo neschvaluje 

 

Prodej části pozemku 171/1 majiteli nemovitosti č. p. 21 panu Františku Kopeckému 

z Veselské Lhoty.  Pozemek mu bude nabídnut do dlouhodobého pronájmu.  

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

Připomínky občanů. 

 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 

 

 

Ing. Karel Soukup:____________________      Ladislav Vrána:___________________ 


