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Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 
12. 09. 2011 

Přítomni: Václav Bílek, Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Luboš Holman, Zuzana Horáková, 
Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Pavel Kymlička, Miroslav Novotný, Hana 
Peroutková, Ing. Eliška Horáčková, Milan Zemanec, Monika Vitvarová, Jiří Skala 
 
Omluveni: Ing. Radek Mydlář 
 

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání nebylo připomínek.  
schváleno 13 hlasy. 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Zuzana Horáková a pan Václav Bílek 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 13 hlasy. 
 
 

3/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek.  Ke zprávě byly tyto 
dotazy.  
Pan Kymlička – dotaz ohledně tělocvičny – jedná se o starou nebo o novou tělocvičnu. Mgr. 
Vladimír Knížek - stará tělocvična bude využita k účelům práce se sociálně znevýhodněnou 
mládeží. Na novou tělocvičnu je vypracováván projekt. Bude nutná její rekonstrukce. Paní 
Peroutková – Zda jsou lidé vybíráni k pobytu v DPS z Vysokého Veselí. L. Holman – když 
jsou lidé trvalým bydlištěm v územním obvodu Jičína, je možné je umístit do DPS. Je to i 
finančně výhodnější. 

4/ Hospoda ření k 31. 8. 2011 
Byly probírány jednotlivé položky hospodaření. Každý zastupitel měl k dispozici podrobný 
rozbor.  
Dotazy - pan Hanč – náklady na DPS a pečovatelskou službu jsou vyšší. L. Holman – bylo 
počítáno s náklady na vodné a stočné, dále s náklady na distribuci plynu právě při plném 
obsazení domu. Z tohoto důvodu se musí částka navýšit. 
 
Hospodaření města bylo schváleno 12 hlasy, jeden se zdržel hlasování 
 

5/ Rozpočtové zm ěny  
Starosta podrobně vysvětlil rozpočtové změny. K rozpočtovým změnám nebylo dotazů ani 
připomínek. 
 
Rozpočtové změny byly schváleny 14 hlasy. V této chvíli byl již přítomen pan Jiří Skala 
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6/ Koup ě pozemku č. 190/9 / Pozemek paní Záveské / 
Tento pozemek je nutné koupit z důvodu rozvoje zástavby v obci. Dlouhou dobu probíhá 
jednání, nabídka prodávající je 206 Kč za 1 m2. Dále město Vysoké Veselí hradí náklady 
spojené s převodem pozemku. Rada města navrhla pozemek za těchto podmínek odkoupit. 
 
Dotazy – Pan Kymlička – proč nebyl tento pozemek koupen již dříve. L. Holman – vzhledem 
k výstavbě DPS nebyl dostatek finančních prostředků. Pan Hanč – vzniknou náklady spojené 
ze zasíťování pozemku. L. Holman – na tomto se můžou finančně podílet noví majitelé 
pozemků. Pan Václav Bílek – je opravdu nutné udělat něco pro novou zástavbu. 
 
 
Koupě pozemku 190/9 byla schválena 14 hlasy. 
 
 

7/ Různé a diskuse 
 
Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci Veselských her. Tato akce proběhla  
předchozí víkend a zdařila se.  
Pan Jiří Skala vysvětlil situaci, která se týkala vrácení dotace MŠMT na výstavbu 
víceúčelového hřiště. Původní výše vratky, která vyplynula z kontroly finančního úřadu, měla 
být téměř 2.000.000,- Kč. Po nápravě nedostatků obdržel TJ Sokol penále ve výši 50.000,- 
Kč. Pan Skala navrhl, aby byla částka hrazena 50% město a 50% TJ Sokol Vysoké Veselí. 
Pan Ing. Čížek – podporuji tento návrh.  Mgr. Vladimír Knížek – je dobré, že vrácení dotace 
nebude nutné v původní výši. Proto tento návrh podporuji. 
 
Schváleno 14 hlasy 
 
 

10/ Usnesení 
Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení.  
 
Usnesení bylo schváleno 14 hlasy. 
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USNESENÍ 04/2011 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. Ověřovatele zápisu – paní Zuzanu Horákovou a pana Václava Bílka 
 

2. Hospodaření města k 31. 8. 2011 
 

3. Rozpočtové změny tak, jak byly čteny (příloha č. 1) 
 

4. Nákup pozemku č. 490/9 o výměře 4306 m2 v katastrálním území Vysoké Veselí za 
cenu 206,- Kč za 1m2   plus náklady spojené s převodem pozemku 

 
5. Zastupitelstvo deleguje rozpočtové změny přijatých dotací na radu města 

 
6. Navýšení příspěvku na činnost pro TJ Sokol Vysoké Veselí rok 2011 o 25.000,- Kč 

 
 

Zastupitelstvo bere na v ědomí: 
 
Připomínky občanů 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 

Zuzana Horáková:____________________      Václav Bílek:___________________ 


