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Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 
10. 5. 2010 

Přítomni: Luboš Holman, Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Miroslav Novotný, Ing. 
Karel Soukup, Ladislav Vrána, Josef Oliva, Hana Peroutková, Jiří Hanč, Ing. Miroslav Čížek, 
Libuše Kasková, Ing. Marie Kořínková, Mgr. Eliška Hvězdová, Libuše Kasková 
 
Omluveni: Monika Vitvarová, Zdeněk Kykal 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání měl připomínku pan Jiří Hanč – je třeba změnit bod číslo 9 „Diskuse 
k projednávaným bodům“ na „Různé a diskuse.“ Z důvodu svobodného vyjádření občanů. 
O návrhu bylo hlasováno – 6 pro, 6 proti, jeden se zdržel. Starosta Luboš Holman – tento bod 
nebude změněn. Slečna Pichlová – pokud tento bod nebude změněn, jedná se o protiprávní 
krok. Bylo hlasováno znovu s výsledkem 6 pro, 6 proti, jeden se zdržel. Bod číslo 9 tedy 
změněn nebyl. 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hana Peroutková a paní Olga Končická. 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 13 hlasy. 

3/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek. Jednalo se o činnost rady 
za období od 10. 2. 2010.  Ke zprávě o činnosti rady města měla připomínku opět slečna 
Pichlová – jednání pracovního zastupitelstva, které je neveřejné, je protiprávní. Rovněž 
neexistuje zápis z tohoto jednání. Mgr. Vladimír Knížek – zápis je k dispozici na městském 
úřadě. L. Holman – bylo vyvěšeno stanovisko k této věci. Mgr. Eliška Hvězdová – z jakého 
důvodu je 50% slevy z nájmu vinárny. L. Holman – ve vinárně nebudou umístěny výherní 
automaty.  

4/ Projednání záv ěrečného ú čtu za rok 2009 
Starosta přečetl zprávu o přezkoumání závěrečného účtu za rok 2009. Po krátké diskuzi 
závěrečný účet za rok 2009 byl schválen 13 hlasy. 

5/ Zpráva o hospoda ření za uplynulé období  
Každý člen zastupitelstva měl k dispozici k nahlédnutí podrobné zpracování výdajů a příjmů 
města za poslední období. Dotazy – paní Ing. Kořínková – co jsou neinvestiční dotace - L. 
Holman – zálohy placené obcemi na školu. Dále VPP není plněno, protože VPP začaly teprve 
v měsíci dubnu. J. Hanč – položka 09 SDH. L. Holman – projednáváme rok 2010, ne rok 
2009. Jinak se jedná o opravu cisterny a střechy po vichřici. Dále i privatizace bytů. L. 
Holman – prozatím byl prodán pouze jeden byt. 
 

6/ Projednání žádosti TJ SOKOL o odpušt ění poplatku ze vstupného a p ůjčku 
350.000,- Kč na výstavbu h řiště na plážový volejbal 
J. Hanč – poplatky ze vstupného by měly být v každém případě odpuštěny. Paní Hana 
Peroutková – měly by být podpořeny kulturní akce. S tímto by mělo být počítáno v příštím 
rozpočtu města. Pan Vladimír Čapek – nelíbí se mi vztah města a TJ Sokol. Tento vztah by 
bylo potřeba hodně zlepšit. Žádná akce nebyla příliš zisková, proto by se tyto akce měly 
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podpořit. Pan Ing. Soukup – schválili jsme účet za rok 2009. Kdyby došlo k odpuštění 
jakýchkoli poplatků, mohly by požádat i jiné organizace se zpětnou platností. L. Holman – TJ 
Sokol byla podporována za rok 2009: 

příspěvek na činnost - dotace 10 000,00 Kč 

mikulášská - příspěvek 2 000,00 Kč 

maškarní ples 1 000,00 Kč sleva z nájmu KD neuhrazen kiosek 

dětský den - dotace 17 000,00 Kč 

zábava 3. 10. 2009 za vodou 1 000,00 Kč bez pronájmu 

zábava 7. 11. 2009 KD 1 900,00 Kč bez pronájmu KD neuhrazen kiosek 

koncert Kantoři KD 18. 12. 2009 1 900,00 Kč bez pronájmu KD neuhrazen kiosek 

maškarní ples 13. 3. 2010 1 900,00 Kč bez pronájmu KD 

zábava + Jahelka 3. 4. 2010 1 900,00 Kč bez pronájmu KD 

celkem 38 600,00 Kč 
Na každé akci má TJ Sokol občerstvení ve vlastní režii.  -  SDH pořádal ples a nepožádal 
o žádnou slevu. Pavel Kymlička – TJ Sokol vydělává peníze na další činnost s dětmi nebo na 
kulturu. Je škoda, že v rozpočtu na rok 2010 není žádná rezerva. Do budoucna by se mělo 
počítat i s kulturními akcemi. Je třeba odpustit poplatky z akcí, které byly prodělečné. L. 
Holman – v cestovních nákladech na akce s dětmi se objevily i náklady na cestovné 
dospělých. E. Hvězdová - toto bylo napraveno, takže by se o tom nemělo opět jednat. Pan 
Vladimír Čapek – je třeba tedy prominout poplatky za rok 2010. Pan Ing. Soukup – je třeba 
znát přesnou sumu. Pan Čapek – tuto přesnou sumu nemáme k dispozici. Pan Ing. Čížek – je 
pravdou, že TJ Sokol pracuje hodně. Na druhou stranu souhlasím se starostou, že se začínají 
projednávat převážně záležitosti TJ Sokola. Je třeba také řešit i jiné věci. Paní Alena Čížková 
– bohužel se zde jedná o hašteření o poměrně nepodstatných věcech. Starostu a radu obce 
stálo veliké úsilí zabránit navrácení dotace z plynofikace a penále. Toto činilo zhruba 
5.000.000,- Kč. V případě neúspěchu by byl velmi ohrožen rozpočet města. To však bohužel 
nikdo nezmínil. L. Holman ohledně půjčky TJ Sokol na hřiště na plážový volejbal – na obecní 
věci chybí v rozpočtu zhruba 400.000,- Kč, proto žádosti o půjčku nemůže být vyhověno. L. 
Holman – v případě, že by se neuskutečnila rekonstrukce tržiště, peníze na hřiště by bylo 
možné uvolnit. Pan V. Čapek – situace není dobrá, finance chybí. Proto stanovme alespoň 
nějakou minimální částku, kterou by bylo možno půjčit. Stavba velmi spěchá. Hřiště byl 
náhlý impuls. Podařilo se nám napsat úspěšný projekt. Paní ing. Kořínková – v případě, 
nebudou – li peníze na dokončení DPS, jaké mohou být sankce. Pan Ing. Soukup -  hrozí 
roční penále ve výši 7,5% z dlužné částky prováděcí firmě. L. Holman – ze strany města bude 
snaha Sokolu pomoci. Prozatím se však vyhovět nemůže.  
 
Poskytnutí půjčky bylo zamítnuto 13 hlasy 
 
 

7/ Stanovení po čtu zastupitel ů na další volební období 
Rada navrhla počet zastupitelů na příští volební období 15. 
 
11 hlasů pro, 2 hlasy proti 
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8/ Cena prodeje pozemk ů 100,- Kč za 1m2 

Cena pozemků byla schválena ve výši 1m2 s účinnosti od 10.05.2010. 
Schváleno 13 hlasy pro. 

9/ Prodej pozemku č. 193 o vým ěře 268m2 v katastrálním území Vysoké Veselí 
paní Hro ňkové 
Jedná se o stavební pozemek, který je zastavěn domem čp. 180. Rada města navrhla prodej 
tohoto pozemku paní Hroňkové za 100,-Kč za 1m2. 
 
Schváleno 13 hlasy. 

10/  Prodej pozemku panu Vaní čkovi za ú čelem rozší ření výroby 
Měl by být podstatný rozdíl mezi pozemky za účelem výstavby rodinných domů a pozemky 
za účelem rozšiřování výroby. Tento pozemek může být zakoupen na spekulativní účely. 
Jestliže nemáme přehled o účelu pozemku, s prodejem není radno spěchat. L. Holman – tento 
bod bude odložen. Paní Peroutková – dotaz na překládku kabelu u DPS. L. Holman – jedná se 
o vynucenou překládku kabelu Telecomu ve výši 105.000,- Kč. Pichlová – kolik je žádostí do 
DPS. P. Peroutková – příští týden budeme obcházet zájemce o umístění v DPS. Pokud nebude 
DPS naplněna místními, mohou nám být přiděleni lidé i z jiných oblastí. M. Pichlová – kolik 
budou činit měsíční náklady na jednoho obyvatele. P. Peroutková – Rada města stanovila 
cenu 35,- Kč na 1m2. Ostatní náklady se budou odvíjet od cen energií a jiných nutných 
nákladů. Dále paní Peroutková nastolila otázku, zda má veřejnost zájem na pokračování praxe 
pana MUDr. Junka. Již v dřívější době byly stížnosti na zdravotní péči. M. Pichlová – zda se 
počítá s dětskou lékařkou v DPS. L. Holman – v další etapě výstavby. Ve stávající ordinaci je 
paní MUDr. Ježková spokojena. 

11 / Diskuse k projednávaným bod ům a vše, co se tý če chodu obce  
Po krátké přestávce starosta otevřel diskusi různé.  
Paní Kasková – nepořádek v potoce pod Kákovičkami. L. Holman – toto se může řešit na 
městském úřadě, nepořádek bude v pracovní náplni pracovníků VPP. M. Pichlová – 
problematika nepořádku u rybníku Smrkovák. L. Holman – toto spadá do katastrálního území 
obce Smrkovice. Je třeba se obrátit na tamní obecní úřad. Dále výsadba stromů u silnice ve 
směru na Žeretice. L. Holman toto je v kompetenci podniku Silnice Jičín. Pan Vladimír Čapek 
– na víceúčelovém hřišti se konají velmi často turnaje. Pan Čapek vyzval veřejnost, aby 
navštívila sportovní utkání a přišla podpořit místní sportovce. M. Pichlová, nenašla jsem 
v zákonech paragraf o pracovním zastupitelstvu. L. Holman – jedná se o paragraf 92. Dále 
otázka kanalizace ve Veselské Lhotě. L. Holman – stavba je finančně velmi náročná. Na tuto 
finanční náročnost není splněn limit obyvatel. P. Eliška Hvězdová  –  13. 6.  2010 se bude 
měnit jízdní řád. Zda jsou osloveny obce, ze kterých dojíždějí žáci do školy a kdo se k tomuto 
vyjadřuje. L. Holman – město učiní dotaz na dopravce.  
 

12/ Usnesení 
Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení.  
Doplněné usnesení bylo schváleno 13 hlasy. 
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USNESENÍ 02/2010 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1/ Ověřovatele zápisu – paní Hanu Peroutkovou a paní Olgu Končickou 
 
2/ Zprávu o činnosti rady za poslední období 
 
3/ Zprávu o hospodaření za rok 2010 
 
4/ Zastupitelstvo Města Vysoké Veselí schvaluje závěrečný účet Města Vysoké Veselí za rok 

2009 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  

 
5/ Prodej pozemků za 100,- Kč / 1m2 od 10. 05. 2010 

 
6/  Prodej pozemku 193 o výměře 268m2 paní Hroňkové za cenu 100,- Kč za 1m2 
 

Zastupitelstvo odkládá 
 
Prodej pozemku 319/1 o výměře 9958m2 panu Vaníčkovi 
 

Zastupitelstvo neschvaluje 
 
Půjčku TJ Sokol ve výši 350.000 Kč 
 

Zastupitelstvo bere na v ědomí: 
 
Připomínky občanů 
 
 
 
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 
 
Hana Peroutková:____________________      Olga Končická:___________________ 


