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Zápis z veřejného zasedání městského 
zastupitelstva 11. 5. 2009 

 
 

 

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

Karel Soukup, Monika Vitvarová, Ladislav Vrána, Josef Oliva, Jiří Hanč, Ing. Miroslav 

Čížek, Ing. Marie Kořínková, Libuše Kasková, Mgr. Eliška Hvězdová, Zdeněk Kykal 

 

Omluveni: Hana Peroutková  

1/ Zahájení:  

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

jednání nebylo připomínek. 

 

 Program jednání byl schválen 12 hlasy 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

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

zápisu byli schváleni 12 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 byly tyto dotazy a připomínky. 

 

Dotazy: Paní Libuše Kasková – upřesnit pozemek, který má být bezplatně převeden od státu a 

pozemek, který má být pronajat panu Josefu Lemberkovi. Luboš Holman – jedná se o cestu u 

stříbrnického lesa a pozemek za hřištěm. Dále paní Ing. Kořínková měla dotaz ohledně 

územního plánu. Luboš Holman – otázka územního plánu závisí na poskytnutí územně 

analytických podkladů z MěÚ Jičín. Paní Mgr. Eliška Hvězdová upřesnila otázku výměny 

oken ve školní jídelně. Jednalo se o výměnu oken v mateřské školce. 

 

4/ Bezúplatný převod pozemků od státu 

 

Jednalo se o tyto pozemky: pozemek KN 429/38 cesta na Kákovicích, podíl 4/32 kat.území 

Vysoké Veselí, kat. území Veselská Lhota KN č. 335/1 o výměře 715m
2
, KN č. 340 o výměře 

4240 m
2
 cesta kolem stříbrnického lesa. 

 

Bezúplatný převod pozemků od státu byl schválen 12 hlasy 

 

5/ Projednání auditorské zprávy 

Vzhledem ke skutečnosti, že audit na městském úřadě nebyl dokončen, musí být audit 

projednán do jednoho měsíce po jeho dokončení. Bude tedy svoláno zasedání zastupitelstva 

za tímto účelem. 
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6/ Privatizace bytového fondu 

 

Starosta Luboš Holman seznámil přítomné s možností privatizace městských bytů. Byl 

proveden průzkum zájmu o koupi bytů, hlavně č. p. 183  

 

Paní Olga Končická – každý prodaný byt posílí rozpočet města, což je hlavně v současné 

době velmi důležité. 

 

Privatizace městských bytů byla schválena 13 hlasy. V této chvíli se dostavil pan Zdeněk 

Kykal, bylo tedy přítomno 13 zastupitelů s právem hlasovat 

 

7/ Různé a diskuse 

Luboš Holman – je třeba zřídit sociální komisi rady města Vysoké Veselí. Členy komise by 

měli být členové zastupitelstva, kteří této problematice rozumí. Například paní Hana 

Peroutková, která je zkušenou pracovnicí ve zdravotnictví.  

Pan Josef Oliva -  na podzim byla rozkopána ulice Radní a ulice Profesora Deyla za účelem 

položení kabelu od VČE. Doposud nebyly provedeny úpravy terénu. Luboš Holman – je třeba 

neustále připomínat tuto situaci na oblastním vedení VČE.  

Paní  Ing. Kořínková – situace kolem dalších financí na výstavbu DPS. Luboš Holman – za 

účelem výstavby DPS je přislíbeno 5.000.000,- Kč, čeká se na situaci, která nastane po 

volbách. Interiéry stavby jsou v následujícím stavu: je hotová elektroinstalace, topení, vnitřní 

omítky. 

 

Pan Peroutka - 21.06.2009 se bude opět konat festival Vackovo Vysoké Veselí. Je třeba, aby 

se příprav festivalu zúčastnilo více lidí.  

Paní Mgr. Eliška Hvězdová – situace kolem kanalizace ve Veselské Lhotě. Luboš Holman – 

je vypracován první stupeň projektu. Vzhledem k výstavbě DPS a k její finanční náročnosti 

nemůže být pokračováno ve dvou nákladných akcích. 

Pan Ladislav Čapek otázka projektu na přípojku vody k víceúčelovému hřišti, dále veselské 

hry, které se budou konat letos na podzim. Luboš Holman – veselské hry se budou konat 

druhý týden v měsíci září. Co se týče příspěvků, budou-li volné peníze, bude možné přispívat. 

Bude -li však nutno přijmout úvěr, veškeré příspěvky budou pozastaveny. Dále měl starosta 

dotaz, proč jsou navezeny hromady suti u víceúčelového hřiště. Smlouva nedává možnost 

organizaci TJ Sokol volně s pozemkem disponovat.  

Pan Václav Bílek – je třeba upravit okolí památníku osvoboditelů. Okolí památníku je 

v nedůstojném stavu. Luboš Holman – byl již vypracován projekt na úpravu okolí, avšak 

z důvodu nedostatku finančních prostředků / výstavby DPS /, nebude k těmto úpravám 

přistoupeno. Pan Václav Bílek poděkoval městu Vysoké Veselí za repasování hasičského 

vozidla.  

Paní Mgr. Eliška Hvězdová pozvala všechny přítomné na oslavy 110. výročí založení školy 

ve Vysokém Veselí. 

 

8/ Usnesení a závěr 

 

Pan Mgr. Vladimír přečetl návrh usnesení. Usnesení bylo schváleno 13 hlasy. 
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USNESENÍ 03/2009 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

1/ Ověřovatele zápisu – pana Ing. Karla Soukupa a pana Josefa Olivu 

 

2/ Zprávu o činnosti rady za poslední období 

 

3/ Bezúplatný převod pozemků od státu - pozemek KN 429/38 , podíl 4/32 kat. území Vysoké 

Veselí, kat. území Veselská Lhota KN č. 335/1 o výměře 715m
2
, KN č. 340 o výměře  

4240 m
2
  

 

4/ Privatizaci bytů č. p. 183 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

Připomínky občanů 

 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Soukup:____________________      Josef Oliva:___________________ 


