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Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 14. 3. 2011 
 
Přítomni: Václav Bílek, Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Luboš Holman, Zuzana Horáková, 
Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Pavel Kymlička, Ing. Radek Mydlář, Miroslav 
Novotný, Hana Peroutková, Ing. Eliška Horáčková, Jiří Skala, Milan Zemanec   
 
Omluveni: Monika Vitvarová 
 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání měl připomínku pan Jiří Skala – je třeba zařadit do programu jednání bod, který se 
týká bezplatného převodu víceúčelového hřiště TJ Sokol.  Jedna polovina hřiště by měla být 
převedena z vlastnictví obce do majetku Sokola. V opačném případě hrozí navrácení dotace. 
L. Holman: Tento bod je nutné pečlivě prozkoumat, protože se nejedná o jednoduchou 
záležitost. Kontroly ze strany MŠMT proběhly dobře. Nutnost převodu odhalila kontrola 
finančního úřadu. Důležitá je smlouva o sdružení finančních prostředků – Město Vysoké 
Veselí a TJ Sokol se stávají společnými vlastníky. 
Pan Hanč – nevidím problém v tom, proč bychom tento bod neměli zařadit do programu 
jednání. 
Pan Čížek – je zde špatná komunikace mezi Sokolem a městem. Toto musí být dopředu 
předjednáno. Luboš Holman pozval zástupce Sokola na obecní úřad, kde by se vše mohlo 
v klidu prostudovat. Pan Skala – jsou pouze dvě varianty – buďto bude polovina hřiště 
převedena Sokolu, nebo se bude vracet dotace. O tomto bodu hlasováno 6 proti 6 pro, dva se 
zdrželi hlasování. 
 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Olga Končická a pan Jiří Hanč. Ověřovatelé zápisu 
byli schváleni všemi 14 hlasy. 
 

4/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek. Jednalo se o činnost rady 
za období od 13.12 2010.  Ke zprávě o činnosti rady města byly tyto dotazy: Pan Hanč – zda 
by bylo možno obdržet zápisy z rady e-mailem. Pan Skala – posledně jsme se dohodli, že 
zápisy dostávat budeme. L. Holman – o této otázce rozhodne rada. Je to v její pravomoci. Pan 
Hanč – dotaz na specialistu, který se stará o dotace za 8.400,- Kč ročně. Je mi známo, že tyto 
služby by bylo možno pořídit levněji. L. Holman – cena je výhodná, jedná se i o bezplatné 
konzultace pro místní podnikatele.  
 

5/ Zpráva o hospoda ření za rok 2010  
Pan Skala – výběr ze vstupného 3.000,- Kč je příliš nízký. Paní Čížková – vyúčtování je 
kdykoli k nahlédnutí na obecním úřadě. Pan Kymlička – mluvme o věcech, které nás pálí a 
které je třeba řešit. Kupříkladu otázka kulturního domu. Je třeba investovat i do tělocvičny. L. 
Holman – toto nechme do diskuse.  
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7/ Revokace usnesení 
Z auditu vyplynulo, že je třeba změnit usnesení č. 06/2010 bod 4 v tomto znění:  
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí revokuje usnesení č. 06/2010 bod 4 – rozpočet města na 
rok 2011 jako přebytkový ve výši příjmů 10357000,-Kč, výdajů 8257000,-Kč a přebytek 
2100000,-Kč bude zapojen do rozpočtu podle úspěšnosti dotačních titulů. 
  
 
Revokace byla schválena 14 hlasy. 
 
 

6/ Volba delegáta na valnou hromadu VOS 
Jediným kandidátem na valnou hromadu VOS byl pan Luboš Holman.  
 
Byl schválen 14 hlasy 
 

7/ Prodej majetku m ěsta 
Prodej pozemku paní Hroňkové – jedná se o původní pozemek číslo 690/1, z kterého byl 
oddělen geometrickým plánem číslo 342-20/2011 pozemek číslo 690/4 o výměře 1376 m2 za 
cenu 100,- Kč za 1 m2. 
 
Prodej pozemku byl schválen 14 hlasy. 
 
Prodej bytu č. 13 v č.p. 183 panu Markovi Vidlářovi za odhadní cenu 386 780- Kč.  
 
Prodej bytu byl schválen 13 hlasy jeden se zdržel. 
 
 

8/ Různé a diskuse 
 
Pan Holman – Vzhledem k žádostem občanů, bylo jednáno s firmou, která má zájem o 
provozování masny ve Vysokém Veselí. Stavební práce by město zřídilo samo a nájemce by 
vybavil obchod potřebným zařízením. Nájem by byl za cenu obvyklou. Cena rekonstrukce 
není dopředu známa. Mnoho starších lidí ve Vysokém Veselí masnu požaduje a je v jejich 
zájmu ji zřídit.  
Pan Hanč – v obci je hodně spoluobčanů, kteří si provedou nákup v Jičíně, protože někteří 
jsou v tomto městě zaměstnáni. Na druhou stranu chápu, že jsou zde lidé např. důchodci, kteří 
se do Jičína za nákupem nedostanou. Zatím na tento návrh p. starosty nemám názor, a kdyby 
se hlasovalo, tak bych se zdržel hlasování. Máme málo informací o tomto záměru a dosud 
nebyla stanovena cena za stavební práce. 
Paní Horáková – starší lidé potřebují nakupovat a vozidla charity smějí jezdit jen do dosahu 5 
km. Pan Skala – masna se zde nemůže uživit. Město investuje částku cca 500.000,- Kč a 
provoz skončí. Je třeba jednat s místními obchodníky o rozšíření sortimentu. L. Holman – 
v tomto duchu bylo jednáno s vedením Jednoty Nová Paka a výsledek sami vidíte.  Pan Rýgl 
– město by mělo obeznámit podnikatele, který chce masnu zřídit se situací v našem městě. 
Pan Skala – situace na trhu se rychle mění. Pan Kymlička – jsem proti tomu, aby se 
investovalo do masny. Jedná se o podporu podnikatele z veřejných zdrojů. Neznám důvod, 
proč by si rekonstrukci objektu nemohl zaplatit pronajímatel a do zaplacení proinvestované 
částky by mohl objekt využívat zdarma.  
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L Holman - obchod je v majetku města a ten je potřebné opravit. Pan Blažek – s panem 
Bourou je špatná komunikace a docházelo k pozdním platbám za pronájem obchodu, který 
jsem jim pronajímal. Pan Čížek – tuto otázku je třeba odložit a důkladněji prozkoumat. 
Peroutková – učinila dotaz na každého zastupitele zvlášť co by bylo potřebné udělat ve 
Vysokém Veselí.  
Po krátké debatě bylo její vystoupení ukončeno, neboť nejsme ve škole. 
 Pan Hanč – je třeba zabývat se otázkou kulturního domu, havarijním stavem tělocvičny. V 
kulturním domě je nutné provést rekonstrukci WC, vyměnit okna a vyměnit radiátory. Dále 
by bylo potřeba napojit na ČOV Rybniční ulici a Veselskou Lhotu. Před několika lety 
proběhla akce čistá Cidlina, do které se zainventovalo mnoho desítek milionů korun a 
nechápu, proč se neprovedlo v té době připojení Veselské Lhoty na čističku odpadních vod.  
 Pan Skala – máme rezervu 2.100.000,- co má rada v záloze za dotační tituly. Holman – Je 
podána žádost o dotaci na bezdrátový rozhlas.  
Uklízecí stroj – jedná se o velmi složitou věc, na žádosti o dotaci se intenzivně pracuje. 
Z krajského programu prevence kriminality město získalo 200.000,- Kč na práci s mládeží a 
ve stejném programu z MMR ČR byla podána žádost na rekonstrukci staré tělocvičny, dále 
bylo požádáno o dotaci na restauraci soch ve Veselské Lhotě a u hasičské zbrojnice. Pan 
Skala – otázka těžby dřeva. Holman – samovýrobu dřeva v obecním lese řídí odborný lesní 
hospodář, město přijímá žádosti na palivové dřevo a hospodář je průběžně vykrývá. Cena za 
1 m3 je 80,-Kč.  
Pan Hanč – jaký je tedy klíč k přidělování těžby dřeva? Znamená to, že se eviduje pořadník a 
každý kdo má zájem o dřevo, bude do tohoto seznamu zapsán? Viděl jsem v poslední době 
hodně spoluobčanů, kteří z lesa vozili dřevo. Jsou všichni tito občané evidováni? 
Pan Holman – existuje pořadník, který pravidelně předávám hospodářovi a on jej eviduje. 
Momentálně je 30 zájemců. 
Pan Hanč – pokud bych měl tedy zájem o těžbu dřeva, budu zařazen na 31 místo? 
Pan Holman – Ano. 
Josef Oliva – otázka užívání víceúčelového hřiště. Pan Čapek – na hřiště může každý, kdo si 
zaplatí a samozřejmě člen Sokola s cvičitelem zdarma.  
Pan Oliva -  připadá mi, že toto jednání je jako schůze TJ Sokol. Pan Čapek - všechny vstupy 
a platby za využití víceúčelového hřiště jsou řádně evidovány správcem hřiště a účtovány 
pokladnicí TJ Sokol. Pan Skala – otázka na p. Olivu ať vysvětlí jak to myslí s tím, že 
zastupitelstvo je jako jednání schůze TJ Sokol? Otázka byla položena několikrát. Pan Oliva 
neodpovídá přesvědčivě. Starosta ukončuje tuto diskusi s tím, že vyjádření pana Olivy není 
příliš šťastné. 

 

9/ Souběh funkcí 
Vzhledem k tomu, že na ustavujícím zasedání nebylo rozhodnuto o tom, jak se bude 
postupovat při vyplácení odměn neuvolněných členů zastupitelstva, rada navrhla, aby se 
neuvolněnému členu zastupitelstva zvýšení měsíční odměny v té částce, která je nejvyšší. 
 
Hlasováno 14 pro 
 
 

10/ Usnesení 
Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení. 
 
Usnesení bylo schváleno 14 hlasy. 
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USNESENÍ 01/2011 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1/ Ověřovatele zápisu – paní Olgu Končickou a pana Jiřího Hanče 
 
2/ Zprávu o hospodaření za rok 2010 
 
3/ Revokaci usnesení v tomto znění: 
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí revokuje usnesení č. 06/2010 bod 4 – rozpočet města na 
rok 2011 jako přebytkový ve výši příjmů 10357000,-Kč, výdajů 8257000,-Kč a přebytek 
2100000,-Kč bude zapojen do rozpočtu podle úspěšnosti dotačních titulů. 
 
4/ Pana Luboše Holmana jako delegáta valné hromady VOS 
 
5/ Prodej pozemku paní Hroňkové číslo 690/4 o výměře 1376 m2 v katastrálním území 
Vysoké Veselí za cenu 100,- Kč za 1 m2. 
 
6/ Prodej bytu č. 13 v č.p. 183 panu Markovi Vidlářovi  za odhadní cenu ve výši 386 780- Kč.  
 
7/ V případě souběhu nároků podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 375/2010 Sb. náleží 
neuvolněnému členu zastupitelstva zvýšení měsíční odměny v té částce, která je nejvyšší. 
 
 
 
Zastupitelstvo odkládá 
 
1/ Otázku zřízení masny  
 
2/ Převod poloviny hodnoty víceúčelového hřiště do majetku TJ Sokol 
 

Zastupitelstvo bere na v ědomí: 
 
Připomínky občanů 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 
Olga Končická:____________________       Jiří Hanč:___________________ 


