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Zápis z veřejného zasedání městského 
zastupitelstva 16. 2. 2009 

 
 

 

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

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

Ing. Miroslav Čížek, Ing. Marie Kořínková, Libuše Kasková, Mgr. Eliška Hvězdová 

 

Omluveni: Zdeněk Kykal 

1/ Zahájení:  

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

jednání nebylo připomínek. 

 

 Program jednání byl schválen 14 hlasy. 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Miroslav Čížek a pan Josef Oliva. Ověřovatelé 

zápisu byli schváleni 14 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 10.12.2008.  Ke zprávě o činnosti rady města nebylo žádných připomínek. 

 

Dotazy: Pan Jiří Hanč – dotaz ohledně výstavby DPS – ceny prací. Luboš Holman – byly 

stanoveny maximální ceny prací. Michala Pichlová – dotaz ohledně těžby palivového dřeva v 

lese. Luboš Holman – těžba palivového dřeva není povolena, takže každý, kdo sbírá anebo 

těží dřevo, jedná nelegálně. Záleží také na tom, zda se nachází na území lesa, který je na 

katastrálním území města Vysoké Veselí. 

4/ Zpráva o hospodaření za rok 2008 

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

města za období roku 2008. Jiří Hanč – zda by bylo možno obdržet přehled o hospodaření 

předem před veřejnou schůzí zastupitelstva. Luboš Holman – z důvodu nemoci paní Čížkové 

nabylo možno rozeslat přehledy o hospodaření s časovým předstihem. Paní Mgr. Eliška 

Hvězdová – zda by bylo možné rozeslat tyto materiály předem prostřednictvím e-mailu. 

Luboš Holman – každý zastupitel zde zanechá e-mailovou adresu, nebude problém rozeslat 

materiál předem. Pan Jiří Hanč – dotaz ohledně investic do DPS. Paní Ing. Kořínková – v jaké 

výši byla přijata dotace na výstavbu DPS. Luboš Holman – ve výši 4.800.000,- Kč. Jiří Skala 

– dotaz ohledně dotace pro TJ SOKOL. Luboš Holman – statutární zástupci se nedostavili 

k podpisu smlouvy.  

 

Bylo hlasováno o rozpočtu za rok 2008 – rozpočet za rok 2008 byl schválen všemi 14 hlasy. 
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5/ Úprava měsíčních odměn členů zastupitelstva 

Paní Ing. Kořínková – o kolik by došlo ke zvýšení odměn. Luboš Holman – za celé 

zastupitelstvo – 950,- Kč měsíčně. Návrh paní Kořínkové byl měsíční odměny nezvyšovat. 

Pan Ladislav Vrána – zda by bylo možno věnovat finance na činnost mládeže. Luboš Holman 

– není možné účtovat. 

 

O zvýšení odměn bylo hlasováno 7 hlasů pro a 7 hlasů proti. Úprava měsíčních odměn 

zastupitelstva tedy schválena nebyla. 

 

6/ Různé a diskuse 

Pan Ing. Soukup – Radu města zajímá finanční přínos víceúčelového hřiště. Jiří Skala – hřiště 

je za první čtvrtletí roku ve ztrátě, což je způsobeno tím, že nejsou přítomni uživatelé hřiště 

z Prahy a jiných velkých měst, tedy majitelé rekreačních objektů. Pan Radek Hlaváček – 

někdy bývá nezavřená vstupní branka do prostoru hřiště. Pan Josef Oliva – Jakou činnost 

vykonává správce hřiště.  Pan Jiří skala – pouze základní údržbu. Paní Ing. Jaroslava 

Kořínková – je třeba včas dodat zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva na městské 

internetové stránky. Pan Josef Oliva – na činnost TJ SOKOL je třeba oslovovat podnikatele 

za účelem případného sponzorského daru. Paní Hana Peroutková – zda je spočítáno, co je 

výhodné pro výstavbu DPS – případný úvěr. Luboš Holman – úvěr nebude výhodný. Pan Jiří 

Skala – bude – li zastavena výstavba. Luboš Holman – výstavba zastavena nebude. Pan Jiří 

Hanč – dotace pro TJ SOKOL z minulého roku. 17.000,- Kč na dětský den, 10.000,- Kč na 

činnost. Pan Ing. Karel Soukup – je třeba dodat doklady na městský úřad, potom teprve se 

bude rada města zabývat částkami. Paní Hlaváčová – oprava ulice Zahradní. Luboš Holman – 

finanční prostředky na opravu ulice nejsou k dispozici, je však možné oslovit Vodovody a 

kanalizace, aby opravili ulici po opravě vodovodního řádu. 
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USNESENÍ 01/2009 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

1/ Ověřovatele zápisu – pana Ing. Miroslava Čížka a pana Josefa Olivu 

 

2/ Zprávu o činnosti rady za poslední období 

 

3/ Rozpočet města za rok 2008 včetně rozpočtových změn. Viz příloha č. 1 

 

Zastupitelstvo neschvaluje 

Úpravu měsíčních odměn zastupitelstva 

 

Zastupitelstvo odkládá 

Přesunutí nevyčerpané dotace pro TJ SOKOL za rok 2008 a její přesunutí na rok 2009 na akci 

„Dětský den“ 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

Připomínky občanů 

 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Čížek:____________________      Josef Oliva:___________________ 


