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Zápis z veřejného zasedání městského 
zastupitelstva 16. 12. 2009 

 
 

 

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

Karel Soukup, Ladislav Vrána, Josef Oliva, Hana Peroutková, Jiří Hanč, Zdeněk Kykal, Ing. 

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

 

Omluvena: Monika Vitvarová 

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 paní Hana Peroutková a pan Ladislav Vrána. 

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 poslední období od 11. 11. 2009.  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. Dotazů zatím nebylo. 

5/ Návrh rozpočtu na rok 2010 

S rozpočtem byli zastupitelé seznámeni předem, každý měl možnost rozpočet si dopředu 

prostudovat. K rozpočtu na rok 2010 byly tyto dotazy: Paní Ing. Kořínková: Navýšení 

rozpočtu v položce pečovatelská služba. L. Holman – je nutno navýšit rozpočet o jednu 

polovinu pracovní síly z důvodu otevření DPS. Dále bylo navýšeno pojistné městského 

majetku zhruba o 20.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že městský majetek byl podpojištěn, bylo 

nutné uzavřít novou pojistnou smlouvu. Nové pojištění majetku z původních 90.000.000 je 

nově na 179.000.000,- Kč.  

 

Rozpočet města na rok 2010 byl schválen 14 hlasy. 

 

 

6/ Prodej městského majetku 

 

Jednalo se o prodej pozemků.  Pozemek č. 416 díl b) 2m
2
 a díl c) 5m

2
 manželům Vránovým a 

Pozemek č. 416 díl a) 7m
2
 a díl c) 5m

2
 manželům Chramouským. 

 



 2 

Prodej pozemků byl schválen 14 hlasy. 

 

7/ Různé a diskuse 

L. Holman navrhl úpravu pozemku v okolí památníku Rudé armády. Bylo by možno použít 

dotačních titulů, které jsou možné a vyplývají z členství ve sdružení Mikroregion Podchlumí. 

Paní Mgr. Eliška Hvězdová – Dotační tituly se neustále mění. Zda by bylo možné, aby 

zažádaly i organizace. L. Holman dotace tohoto druhu můžou získat pouze obce. Pan Ing. 

Soukup – je nutné zachovat členství v mikroregionu.  

 

O zachování členství bylo hlasováno 14 pro. 

 

Dále byla řešena otázka výstavby DPS – etapa B. Pan Ing. Soukup – nejprve by měla být 

vyřešena otázka navrácení části dotace a případné penále z plynofikace obce, potom teprve 

bude možné uvažovat o pokračování výstavby DPS. Pan Jiří Hanč – zda byly vybrány 

truhlářské firmy na vybavení kuchyně DPS. L. Holman – přihlásily se zatím jen dvě firmy, 

budování vnitřního vybavení DPS připadá v úvahu až po dokončení zednických prací v 

budově. Paní Hančová – dotaz na činnost pečovatelské služby ve Vysokém Veselí. Paní 

Pichlová – bude probíhat tříkrálová sbírka. L. Holman toto pořádá Farní úřad ve Vysokém 

Veselí. Paní Ing. Kořínková: otázka nepovolených skládek ve Vysokém Veselí. L. Holman – 

o skládce na platech bylo již jednáno s panem ředitelem Volanické zemědělské a.s. Paní Mgr. 

Eliška Hvězdová – zda by bylo možné umístit plán kulturních akcí na městské webové 

stránky. Dále pak příspěvky na kulturní akce přímo vložit do rozpočtu obce. Pan Jiří Hanč – 

zda by bylo možné odpustit všechny poplatky spojené s pronájmem sálu. L Holman – vše je 

možné odpustit, pouze není možné odpouštět poplatky za energii a vodné, stočné. Paní 

Pichlová dotaz ohledně odměny za práci společenské komise. L Holman – jedná se o odměnu 

za práci za celý rok. 

 

 

 

 

 

 

7/ Usnesení 

Mgr. Vladimír knížek přečetl návrh usnesení.  

 

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy. 
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USNESENÍ 07 / 2009 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

1/ Ověřovatele zápisu – paní Hanu Peroutkovou a pana Ladislava Vránu 

 

2/ Zprávu o činnosti rady za poslední období 

 

3/ Zastupitelstvo Města Vysoké Veselí schvaluje rozpočet města na rok 2010 jako schodkový 

ve výši příjmů 9.311.450 Kč, výdajů 10.011.450 Kč, schodek ve výši 700.000 Kč bude kryt 

přebytky z minulých let. 

 

4/ Prodej pozemků Pozemek č. 416 díl b) 2m
2
 a díl c) 5m

2
 manželům Vránovým a Pozemek 

č. 416 díl a) 7m
2
 a díl c) 5m

2
 manželům Chramouským. 

 

5/ Zachování členství Města Vysoké Veselí ve sdružení Mikroregion Podchlumí
 

 

6/ Podání žádosti o dotaci na úpravu veřejného prostranství „Tržiště“ 

 

Zastupitelstvo ukládá radě obce 

Zabývat se nepovolenými skládkami v obci 

 

 

Zastupitelstvo bere  na vědomí: 

 

Připomínky občanů 

 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Peroutková:____________________      Ladislav Vrána:___________________ 


