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Zápis z veřejného zasedání městského 
zastupitelstva 11.11.2009 

 
 
 
Přítomni: Luboš Holman, 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, Mgr. Eliška Hvězdová 

 
Omluveni:  Mgr. Vladimír Knížek 
Neomluveni:  Libuše Kasková 

1/ Zahájení:  

Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání nebylo připomínek. 
Program jednání byl schválen 13 hlasy. 

2/ Volba ověřovatelů zápisu 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Ing. Marie Kořínková a pan Zdeněk Kykal. 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni 13 hlasy.  

3/ Zpráva o činnosti rady města 

S činností rady obce seznámil přítomné pan Ing. Soukup. Jednalo se o činnost rady za 
poslední období.  Ke zprávě o činnosti rady města nebylo žádných připomínek. 
 

4/ Zpráva o hospodaření za uplynulé období 

Každý člen zastupitelstva měl k dispozici k nahlédnutí podrobné zpracování výdajů a příjmů 
města za poslední období. Po krátké diskuzi bylo hospodaření města k 31.10.2009 schváleno 
13 hlasy. 

5/ Revokace usnesení o závěrečném účtu za rok 2008 a rozpočtu města na 
rok 2009 

Starosta vysvětlil důvody, proč je nutné revokovat tato dvě usnesení. Je to z důvodu špatné 
formulace v zápisu z jednání minulého městského zastupitelstva. 

6/ Privatizace bytů 

Starosta vysvětlil důvody, proč je nutné schválit v městském zastupitelstvu opětovně 
privatizaci bytového domu čp. 183. Po vysvětlení, že se jedná o bytový dům dle zápisu 
v katastru nemovitostí, byla privatizace opětovně schválena 13 hlasy. 
 

7/ Projednání zřizovací listiny základní školy – vymezení majetku 

Jedná se o vymezení majetku, namísto hospodaření svěřeného majetku základní škole, která 
prováděla na tomto majetku odpisy, nyní bude na základě novely vyhlášky městský majetek 
dán škole do výpůjčky bez možností odpisu. Podrobnější vysvětlení této změny přednesla 
paní ředitelka základní školy. Schváleno 13 hlasy. 
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8/ Prodej městského majetku 

Prodej pozemku 482/22 panu Kholovi – rozloha 117 m2 za cenu 25,- Kč za m2, jedná se 
o zarovnání zahrádky za jejich domem. 
Dále byl opětovně projednán prodej budovy bývalého ZPA čp. 132, včetně příslušenství 
vzhledem k tomu, že původní záměr byl schválen minulým zastupitelstvem. Schváleno 13 
hlasy. 
 
 

9/ Různé a diskuse 

Paní Peroutková – Dotaz na platby nájemného v obecních bytech. Starosta – několik dlužníku 
máme. Pan Hanč – plynofikace obce. Starosta podal informaci o právě ukončené kontrole 
finančním úřadem, který nařídil vratku do SR ve výši cca 2,5 mil. za nedodržení ekologického 
přínosu. Dále vysvětlil postup po obdržení platebního výměru. Pan Hanč – jak pokračuje 
výstavba DPS. Starosta – je třeba dofinancovat ještě 4.000.000,- Kč. Vázne překládka kabelů 
O2 a elektro přípojka. Vybavení kuchyněk za cenu cca 350.000,-Kč. Paní Ing. Kořínková – je 
třeba stanovit sociální komisi. Starosta – jsme již s paní Peroutkovou předběžně domluveni na 
sestavení komise. Pan Hanč – kolik pracovních míst bude vytvořeno v DPS. Starosta – při 
otevření DPS se počítá s místem ještě jedné pečovatelky a tu bude přijímat Oblastní charita 
Jičín a naše město na toto místo bude finančně přispívat. S dalšími místy se zatím nepočítá. 
Pan Hanč – není zájem o privatizaci bytů, ceny bytů jsou přemrštěné. Pan Ing. Čížek – 
privatizace bytů musí pokračovat, je třeba vypsat slevy za rychlé jednání. Pan Bílek – kdy 
bude hotova oprava hromosvodu na hasičské zbrojnici. Oprava byla provedena, chybí ještě 
oprava jednoho svodu – provede pan Stanislav Šoltys. Pan Rygl – nefunkční rozhlas u mého 
domu. Starosta – v současné době se řeší závažná porucha na veřejném osvětlení, poté se 
opraví rozhlas. Opravy proběhnou podle časových možností pana Čermáka. Paní Pichlová 
předala petici k vypsání výběrového řízení na místo knihovnice ve Vysokém Veselí.  Bylo 
vydáno potvrzení o vydání petice. Paní Peroutková – plán zimního úklidu sněhu. Starosta – 
rada připravuje plán zimní údržby. Pan Bílek – kolik nezaměstnaných pracuje v obci. Starosta 
– již nikdo, pracovali do konce října jako každý rok. Pan Rygl – nepovolená skládka v obci. 
Rada se tímto zabývá, a pokud se najdou volné fin. prostředky bude provedena likvidace. 
Pomoc přislíbil i Ing. Čížek. Paní Janošíková – ulice Dlouhá není zanesena v mapě. Ulice je 
zanesena v centrálním registru ulic, ale není pouze v městské mapě čísel popisných, protože 
mapa byla vytištěna před vznikem ulice. Obnovení mapy by přišlo město na cca. 40 tisíc. 
 

 

 

10/ Usnesení 

Pan Ing. Soukup přečetl návrh usnesení.  
 
Usnesení bylo schváleno 13 hlasy 
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USNESENÍ 06/2009 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 
  1/ Ověřovatele zápisu – paní Ing. Marii Kořínkovou a pana Zdeňka Kykala 
  2/ Zprávu o činnosti rady za poslední období 
  3/ Zprávu o hospodaření k 31.10.2009 včetně přednesených rozpočtových změn 

  4/ Navržený postup obce z provedené kontroly plynofikace obce a předepsaného penále 
  5/ Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na věcné vybavení SDH Vysoké Veselí ve výši 

16.730,-Kč 
  6/ Privatizaci bytového domu čp. 183 v ulici prof. Seemana ve Vysokém Veselí 
  7/ Zastupitelstvo města Vysoké Veselí revokuje usnesení městského zastupitelstva ze dne 

10.12.2008 v bodě 10., vzhledem k nesprávné formulaci při schvalování rozpočtu města na 
rok 2009. Správná formulace zní: Zastupitelstvo Města Vysoké Veselí schvaluje rozpočet 
města na rok 2009 jako schodkový ve výši příjmů 8.940.510 Kč, výdajů 10.940.510 Kč, 
schodek ve výši 2.000.000 Kč bude kryt přebytky z minulých let. 

  8/ Zastupitelstvo města Vysoké Veselí revokuje usnesení městského zastupitelstva ze dne 
22.06.2009 v bodě 10., vzhledem k nesprávné formulaci při schvalování závěrečného účtu 
města za rok 2008. Správná formulace zní: Zastupitelstvo Města Vysoké Veselí schvaluje 
závěrečný účet Města Vysoké Veselí za rok 2008 a uzavírá jej vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to s výhradami, na základě nichž přijímá následující opatření 
k nápravě: 
- ukládá účetní města paní Čížkové důsledně zařazovat finanční operace dle Českých 

účetních standardů  
  9/ Dodatek číslo 3 ke zřizovací listině Základní školy ve Vysokém Veselí 
10/ Nabytí drobných sakrálních památek do majetku města Vysoké Veselí dle čestného 

prohlášení ze dne 22.1.2019 kde jsou památky identifikovány. 
11/ Prodej pozemku 482/22 panu Kholovi – rozloha 117 m2 za cenu 25,- Kč za m2 
12/ Schvaluje prodej budovy bývalého ZPA čp. 132 na st. parc. č. 291 o výměře 1159 m2, 

st. parc. č. 370 o výměře 28 m2, pozemkové parc. č. 305/4 o výměře 2692 m2 
a pozemkovou parc. č. 319/10 o výměře 3020 m2, vše v katastrálním území Vysoké 
Veselí za dohodnutou cenu 2.300.000,- Kč firmě BETATEX zastoupené jednatelem Jiřím 
Vaníčkem 

Zastupitelstvo ukládá radě obce 

Zabývat se nepovolenými skládkami v obci 

Zastupitelstvo ukládá starostovi obce 

Řešit petici občanů na obsazení místní knihovny ve Vysokém Veselí dle zákona 
 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 
Připomínky občanů 

Zapsal Ing. Karel Soukup 
 
 
 
 
 
Ing. Marie Kořínková: ____________________      Zdeněk Kykal: ___________________ 


