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Zápis z veřejného zasedání městského 
zastupitelstva 26. 8. 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 

 

Neomluvena: Libuše Kasková 

1/ Zahájení:  

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

jednání nebylo žádných připomínek. 

 

Program jednání byl schválen 14 hlasy. 

 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Mgr. Eliška Hvězdová a pan Josef Oliva. 

Ověřovatelé zápisu byli schváleni 14 hlasy. 

 

3/ Privatizace bytového fondu 

 

Luboš Holman přivítal pana Ing. Zemana, který byl pověřen realizací privatizace městských 

bytů. Odhady bytů byly provedeny následovně: 

 

2+1 – 749.940,- Kč 

3+1 – 848.820,- Kč 

3+1 – menší 820.700,- Kč 

Garsonka 386.080,- Kč 

Nekoupí – li byt či garsonku stávající nájemce, bude učiněna veřejná nabídka. 

 

Diskuse – pan Krajc – v Jičíně jsou prodávány byty dlouholetým nájemníkům za 40% ceny – 

300.000,- Kč.  Dále – někteří nájemníci si dali do bytů plastová okna, nebo si byt nějak jinak 

renovovali. L. Holman – všechny tyto úpravy bytů budou zohledněny. Pan Zikmund – jak 

bude postupováno, koupí – li byt třetí osoba. L. Holman – toto je věcí smlouvy mezi 

majitelem a nájemníkem bytu. Dále podle kterých kriterií budou stanovovány ceny.  Budou 

zohledněny investice nájemců i majitele bytů, směrodatné bude to, co je zaznamenáno 

v účetnictví. Cesty k bytovému domu jsou majetkem pozemkového fondu, garáže zůstávají 

v majetku města. Dále – co bude s byty, které nikdo neodkoupí. L. Holman – budou zde platit 

podmínky jako doposud. 

 

Privatizace domu č. p. 183 byla schválena 13 hlasy, jeden se zdržel hlasování. 
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4/ Zpráva o činnosti rady města 

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

za období od 22. 6. 2009.  Ke zprávě o činnosti rady města nebylo žádných dotazů ani 

připomínek. 

 

 

5/ Hospodaření města a diskuse 

Starosta Luboš Holman vysvětlil některé položky hospodaření města. Seznámil přítomné se 

situací kolem plynofikace a jejího vyúčtování. Pan Zikmund – zda je situace způsobena 

nedostatkem plynových přípojek anebo zda se jedná o příliš malou spotřebu plynu. L. Holman 

– Jedná se o kombinaci obojího. Paní Kořínková – kdy je předpokládaný konec výstavby 

DPS. L. Holman -  do 10. měsíce příštího roku. Dále otázka územního plánu – město bude 

muset žádat o prodloužení termínu dotace. Do konce srpna budou hotové územně analytické 

podklady. Paní Kořínková – do 23. 9. mají být podány projekty na opravu komunikací – 

důležitá by byla opravy Zahradní ulice. L. Holman – každá dotace projektu vyžaduje finanční 

spoluúčast města, v případě financování z EU se musí projekt financovat ze svých prostředků 

a poté zpětně požádat o proplacení. Vzhledem k současné situaci není tato spoluúčast možná. 

Dále otázka soch – fotografie soch na území města jsou vystaveny v úřední vývěsce, aby se 

mohl přihlásit případný majitel. Nepřihlásí – li se ve stanovené lhůtě, přejdou do majetku 

města. Pan Krajc – střecha, která byla opravena nemalými náklady, zatéká. L. Holman – je 

třeba označit místo, které zatéká. 

 

 

 

 

6/ Usnesení a závěr 

 

Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení. Usnesení bylo schváleno 14 hlasy. 
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USNESENÍ 05/2009 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

1/ Zprávu o činnosti rady za poslední období. 

 

2/ Ověřovatele zápisu – pana Josefa Olivu a paní Mgr. Elišku Hvězdovou. 

 

3/ Privatizaci bytů v č. p. 183 – prodej bytů za odhadní ceny dle posudků Ing. Zemana.   

2+1 – 749.940,- Kč 

3+1 – 848.820,- Kč 

3+1 – menší 802.700,- Kč 

Garsonka 386.780,- Kč 

Nekoupí – li byt či garsonku stávající nájemce a nevyjádří – li se v zákonné lhůtě, bude 

učiněna veřejná nabídka. 

 

4/ Hospodaření města k 31. 7. 2009 včetně rozpočtových změn. 

 

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

Připomínky občanů. 

 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eliška Hvězdová:____________________ Josef Oliva:___________________ 


