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Zápis z veřejného zasedání městského 
zastupitelstva 22. 6. 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, Mgr. Eliška Hvězdová, Zdeněk Kykal,  

Hana Peroutková 

 

Nemluveni: Libuše Kasková 

1/ Zahájení:  

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

jednání byla tato připomínka: Mgr. Eliška Hvězdová chtěla zařadit do programu jednání 

otázku zřízení funkce asistenta pedagoga pro mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Luboš Holman – toto bude zařazeno do bodu „Různé a diskuse.“ 

 

 Program jednání byl schválen 14 hlasy. 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Miroslav Čížek a paní Olga Končická. 

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 11. 5. 2009.  Ke zprávě o činnosti rady města byly tyto dotazy a připomínky. 

 

Dotazy: Paní Ing. Kořínková – upřesnění pozemku, který se kupuje od pana Kazdy – 314/1. 

L. Holman – jedná se o pozemek na smetišti. 

4/ Hospodaření města 

Starosta Luboš Holman vysvětlil některé položky hospodaření města. Dotazy – paní  

Ing. Kořínková – zda se používá obecní traktůrek k sekání soukromých ploch za poplatek. 

Luboš Holman – toto se nepoužívá a občané si tuto službu neobjednávají. 

5/ Smlouva o bezúplatném převodu pozemků od státu 

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

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

o výměře 4240 m
2
 cesta kolem stříbrnického lesa. 

 

Smlouvy byly schváleny 14 hlasy. 

6/ Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od státu 

Pozemek č. 483 o výměře 6001 m
2
, 493/3 o výměře 2749 m

2
 v katastrálním území  

Vysoké Veselí za účelem výstavby rodinných domků dle územního plánu. 

 

Schváleno 14 hlasy bez výhrad. 

 

 



 

 

2 

 

7/ Koupě pozemku 314/1 a 314/2 od pana Kazdy 

 

Pan Hanč – K ceně pozemku by se měl vyjádřit pan Ing. Čížek. Pan Ing. Čížek. Kdyby se 

jednalo o plochu, která je zavezená, připadala by v úvahu cena několikanásobně vyšší. Proto 

pozemek doporučil koupit. Paní Ing. Kořínková – zda by nebylo možné přistoupit ke 

splátkám.  L. Holman – bude možné použít peníze z privatizace bytů. Otázka ceny bude určitě 

předmětem dalšího jednání. 

 

Koupě pozemků 314/1 a 314/2 od pana Kazdy byla schválena 14 hlasy.  

 

6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 

Ke zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2008 nebylo žádných připomínek. A byla 

schválena 14 hlasy bez výhrad. 

7/ Privatizace bytového fondu 

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

předloženy dvě nabídky – pan Ing. Mazáček – cena zpracování privatizace městských bytů – 

120.000,- Kč, pan Ing. Zeman – cena za stejnou službu – 30.000,- Kč. Zastupitelstvo 

jednoznačně přijalo nabídku pana Ing. Zemana. Nabídka byla schválena a 14 hlasy. 

8/ Závěrečný účet města za rok 2008 

K závěrečnému účtu města za rok 2008 nebylo žádných připomínek, závěrečný účet města za 

rok 2008 byl schválen 14 hlasy. 

9/ Různé a diskuse 

Paní Mgr. Eliška Hvězdová vysvětlila přítomným funkci a účel asistenta pedagoga pro 

mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Asistent pedagoga pro mládež ze sociálně 

znevýhodněného prostředí se zřizuje v případě, vyskytne-li se na škole více než 20 žáků 

z prostředí sociálně znevýhodněného. L. Holman – rada města není proti zřízení asistenta, 

pouze doporučuje sehnat peníze na tuto činnost z jiných zdrojů než je rozpočet města. 

Rozpočet školy, Královéhradecký kraj nebo dotační tituly. 

Pan Ing. Soukup – požadovaná částka 60.000,- Kč na jeden rok je vzhledem k současné 

situaci příliš vysoká. Pan Ladislav Vrána – Romové by na asistenta mohli přispět sami.  

L Holman – tato možnost není reálná. Paní Hana Peroutková – pozvala přítomné na 

ochotnické představení, které by se mělo konat v kulturním domě. Cena, kterou požaduje 

ochotnický divadelní spolek je 2.000,- Kč. L. Holman – takovýto příspěvek na kulturu ze 

strany města nebude velkým problémem. Paní Ing. Kořínková – začíná se pracovat na 

výstavbě DPS. L. Holman – firma začala s budováním vnitřních podlah. Dále měla paní  

Ing. Kořínková dotaz ohledně komise při DPS. L. Holman komise při DPS  bude mít za úkol 

zjistit, zda má žadatel právo na přijetí do DPS. Posoudí všechny okolnosti přijetí. Dále měla 

připomínku, že ve vývěsní skříni jsou vyvěšována smuteční oznámení, což není příliš 

důstojné.  L. Holman  –  bude nutné zřídit novou vývěsní skříňku. Pan Kykal – nutno zřídit 

zákazovou cedulku u kontejnerů na tříděný odpad. L. Holman – bude vytvořen informační 

leták, jehož obsah bude vysvětlovat, jaké odpady mohou být v kontejnerech odhazovány. 

8/ Usnesení a závěr 

Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení. Usnesení bylo schváleno 14 hlasy. 
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USNESENÍ 04/2009 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu – pana Ing. Karla Soukupa a paní Olgu Končickou 

 

2. Zprávu o činnosti rady za poslední období 

 

3. Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků od státu - pozemek KN 429/38 , podíl 4/32 

katastrálním území Vysoké Veselí, katastrálním území Veselská Lhota KN č. 335/1 o 

výměře 715m
2
, KN č. 340 o výměře 4240 m

2
 

 

4. Hospodaření města za uplynulé období k 31.05.2009 včetně rozpočtových změn jak 

byly čteny 

 

5. Koupi pozemků 314/1 a 314/2 za cenu 350.000,- Kč, přičemž o ceně pozemku bude 

dále jednáno. 

 

6. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od státu na pozemky č. 483 o výměře 

6001 m
2 

a  493/3 o výměře 2749 m
2
 oba v katastrálním území Vysoké Veselí za 

účelem výstavby rodinných domků dle územního plánu. 

 

7. Nabídku pana Ing. Zemana na zpracování privatizace městských bytů. 

 

8. Zřízení asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněnou mládež s tím, že náklady na 

jeho činnost budou hrazeny z jiných zdrojů, než je rozpočet města Vysoké Veselí – 

z rozpočtu školy nebo z dotačních titulů, či jiných zdrojů. 

 

9. Koupi pozemku od paní Záveské – pozemek č. 490/2 o výměře 5.309 m
2
. Za cenu 

200,- Kč na jeden m
2
. 

 

10. Závěrečný účet města za rok 2008 schvaluje městské zastupitelstvo bez výhrad 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

Připomínky občanů 

 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Čížek:____________________ Olga Končická:___________________ 


