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Zápis z veřejného zasedání městského 
zastupitelstva 10. 12. 2008 

 
 

 

Přítomni: Luboš Holman, Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Miroslav Novotný, Ing. 

Karel Soukup, Monika Vitvarová, Ladislav Vrána, Josef Oliva, Hana Peroutková, Jiří Hanč, 

Zdeněk Kykal, Ing. Miroslav Čížek, Ing. Marie Kořínková. 

 

Omluveni:  Mgr. Eliška Hvězdová 

Neomluveni:  Libuše Kasková 

1/ Zahájení:  

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

jednání měl připomínku pan Jiří Hanč – je třeba doplnit program jednání o bod, který se týká 

příspěvku na činnost TJ SOKOL Vysoké Veselí. Luboš Holman – toto je zařazeno do 

programu jako různé a diskuse. 

 Program jednání byl schválen 13 hlasy 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hana Peroutková a paní Monika Vitvarová. 

Ověřovatelé zápisu byli schváleni 12 hlasy – jeden se zdržel hlasování. 

3/ Zpráva o činnosti rady města 

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

za období od 10.09.2008.  Ke zprávě o činnosti rady města nebylo žádných připomínek. 

 

Dotazy: Paní Hana Peroutková – kde bude umístěna kancelář charity. Luboš Holman – 

kancelář charity bude umístěna v budově městského úřadu č.p. 9. 

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, dále upřesnil financování výstavby DPS.  

5/ Projednání rozpočtových změn 

Rozpočtové změny byly projednány dle přílohy č. 1, kterou měl k dispozici každý zastupitel.  

 

Rozpočtové změny byly schváleny 13 hlasy 

6/ Schválení přijatých dotací 

Luboš Holman seznámil přítomné s přijatými dotacemi. Jednalo se o dotaci na územní plán 

města, dotaci na CAS 25 – obnova hasičské cisterny, dotace na výstavbu DPS, dotace na 

knihovnu, na lesní hospodářství a na volby. 

 

Přijetí dotací bylo schváleno 13 hlasy 



 2 

7/ Rozpočtový výhled do roku 2011 

Přítomní byli seznámeni s rozpočtovým výhledem do roku 2011, který je ovlivněn hlavně 

náklady na výstavbu DPS. 

Pan Jiří Hanč – dotaz, zda by nebylo možné čerpat více dotací na výstavbu DPS. Luboš 

Holman – V současné době se jedná o mimořádné dotaci z Královéhradeckého kraje.  

8/ Projednání rozpočtu na rok 2009 

Rozpočet na rok 2009 byl k dispozici na příloze č. 2. Luboš Holman upozornil, že se liší o 

položku dluh pana Vaníčka – doplatek za budovu bývalého ZPA, který byl již zaplacen.  

V této chvíli bylo jednáno o žádosti TJ SOKOL na činnost a na provoz víceúčelového hřiště. 

Luboš Holman upozornil, že existují dotační tituly Královéhradeckého kraje na činnost 

sportovních organizací. Jiří Skala – tyto tituly není možné aplikovat na činnost tělovýchovné 

organizace. Luboš Holman špatné účtování cestovných nákladů na činnost s mládeží. Na 

cestovních nákladech se objevuje „Volejbal ženy.“ Jiří Skala – v družstvu žen jsou zařazena i 

děvčata ve věku do osmnácti let. Takže se vlastně jedná o činnost s mládeží. Pan Jiří Hanč – 

granty Královéhradeckého kraje opravdu nejsou určeny pro činnost sportovních organizací. 

Pan Jiří Skala – TJ SOKOL dodala na městský úřad ještě jednu žádost. Jedná se o žádost o 

přidělení finančních prostředků na provoz víceúčelového hřiště. Luboš Holman – příspěvek 

na provoz víceúčelového hřiště nemůže být projednán, protože nebyly dodány přesné 

podklady na provoz. Paní Hana Peroutková- Zda TJ SOKOL vyzkoušela využití oplocení 

víceúčelového hřiště za účelem reklamy. Tím by mohly být získány prostředky na provoz. 

Pan Ing. Soukup – hřiště je využíváno pouze 9 měsíců v roce. Jiří Skala – v lednu jsou 

nahlášeny fotbalové oddíly, který budou na hřišti trénovat.  Dále je veliký problém, že žáci 

školy nejsou puštěni na hřiště za každého počasí. Jiří Skala – toto bude projednáno se 

správcem hřiště. Pan Ing. Soukup – nutno dodat fakturu za čištění hřiště a fakturu za další 

náklady, potom bude možno uvažovat o příspěvku na hřiště. Jiří Skala – 25.000,- Kč správce 

hřiště, 20.000,- čištění povrchu hřiště, 5.000,- Kč náklady na WC. Pan Ing. Čížek – do 

rozpočtu je možné dát částku, kterou navrhuje rada města, tuto částku je možné v průběhu 

roku 2009 navýšit, pokud TJ SOKOL prokáže další činnost. Luboš Holman – podal návrh, že 

město zaplatí dvakrát ročně čištění hřiště, v současné době bude do rozpočtu zařazeno 

10.000,- Kč, po prokázání činnosti s mládeží bude doplaceno dalších 10.000,- Kč. Paní Ing. 

Kořínková – zda se dočerpá 5.000.000,- Kč na výstavbu DPS, zda bude možné převést částku 

do příštího roku. Luboš Holman částku je možné převést. Paní Hančová – bude li sestaven 

přehled o sekání městskou sekačkou pro soukromé osoby vzhledem k tomu, že se sekají i 

soukromé pozemky. Na dotaz od starosty kde bylo sekáno, paní Hančová nespecifikovala.  

Luboš Holman – náklady na sekání jsou velmi vysoké, proto budou těmto nákladům 

uzpůsobeny i poplatky a jejich ceník. Pan Jiří Hanč – položka 5331 základní škola – zda není 

nutné povýšit tuto položku o cenu za energetický audit tělocvičny ZŠ Vysoké Veselí. Luboš 

Holman uskutečnění auditu záleží na jeho podmínkách – doba platnosti a úprava ceny.  

 

Rozpočet na rok 2009 byl schválen 13 hlasy.  

9/ Bezúplatný převod pozemků od státu 

  

Od státu má být převedeno celkem 10 pozemků – viz příloha č. 3. jedná se převážně o cesty a 

ostatní plochu.  

 

Bezúplatný převod pozemků od státu byl schválen 13 hlasy 

 

10/ Koupě pozemku od paní Záveské  –  pozemek č. 490/2 o výměře 5309m
2
  

za 200,- Kč za m
2 
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Pan Jiří Hanč – pozemek není nutné bezprostředně koupit, protože s přicházející 

hospodářskou krizí budou omezeny stavební činnosti a o ceně pozemku by se dalo stále 

jednat. 

Pan Jiří Oliva – bude také nutné přeložit kabel. Měl dotaz na cenu prací na přeložení kabelu. 

Luboš Holman – cena bude cca 150.000,- Kč. Pan Ing. Miroslav Čížek – pozemek je nutné 

koupit, protože výstavba rodinných domků je možná pouze ze strany, kde se nachází 

pozemek. Pozemek brání rozvoji výstavby v našem městě. Paní Ing. Kořínková – pozemek je 

nutné koupit, ceny pozemků v Jičíně dosahují mnohonásobných cen.  

 

Koupě pozemku byla schválena 13 hlasy 

11 / Různé a diskuse 

 

Paní Ing. Kořínková je třeba zvážit možnost úvěrování výstavby DPS. Dřívější dostavba by 

mohla přinést finanční úspory.  

Paní Olga Končická – je třeba zvážit odprodej nájemních bytů v č.p. 183. Pan Jiří Hanč – 

v č.p. 183 je ve špatném stavu elektroinstalace.  

10/ Usnesení 

Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení.  

Usnesení bylo doplněno o tento bod – Delegace přijetých dotací na radu města / pan Ing. 

Karel Soukup /. 

Doplněné usnesení bylo schváleno 13 hlasy. 
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USNESENÍ 05/2008 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

1/ Ověřovatele zápisu – paní Hanu Peroutkovou a paní Moniku Vitvarovou 

 

2/ Zprávu o činnosti rady za poslední období 

 

3/ Hospodaření města za uplynulé období 

 

4/ Rozpočtové změny na rok 2008 tak, jak byly navrženy radou města. / Viz příloha č.1. / 

 

5/ Přijaté dotace na územní plán – 199.900,-Kč, na CAS 25 hasičská cisterna – 634.920,- Kč, 

na DPS – 4.800.000,-  Kč,  knihovnu – 65.000,-  Kč, lesní hospodářství – 15.186,- Kč a na 

volby – 20.000,- Kč 
 

 

6/  Bezúplatný převod pozemků od státu / viz příloha č. 3 / 

 

7/ Koupi pozemku 490/2 o výměře 5.309 m
2
 od paní Záveské za celkovou cenu  

1.061.800,- Kč 

 

8/ Deleguje rozpočtové změny přijatých dotací na radu města 

 

9/ Rozpočtový výhled do roku 2011 

 

10/ Rozpočet na rok 2009. / Viz příloha č. 2. / 

 

Zastupitelstvo ukládá 

 

Radě města přezkoumat situaci kolem možného prodeje bytů v č. p. 183 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

Připomínky občanů 

 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Peroutková:____________________      Monika Vránová:___________________ 


