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Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva 
5. 3. 2012 

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

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání nebylo připomínek. Jako doplnění programu bylo seznámení se stavem podání dotace 
na rekonstrukci tělocvičny. 
schváleno 13 hlasy. 
Jako nový člen zastupitelstva složil slib pan Petr Hvězda, od této chvíle se zúčastňoval 
hlasování. 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Zuzana Horáková a pan Ing. Radek Mydlář. 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 14 hlasy. 

3/ Zpráva o činnosti rady m ěsta 
S činností rady obce seznámil přítomné pan Mgr. Vladimír Knížek.  Ke zprávě byly tyto 
dotazy.  
Pan Jiří Skala – ohledně nepodání žádosti o dotaci „Oranžové hřiště“. Hřiště mělo být 
umístěno vedle hřiště na plážový volejbal, mělo sloužit dětem rodičů, kteří zde sportují. Rada 
žádost neodeslala. Pan Skala vyjádřil nespokojenost nad tímto krokem. L. Holman – rada byla 
seznámena pozdě s podmínkami a pro nedostatek informací nebyla žádost podána. Žadatelem 
mělo být Město Vysoké Veselí, příjemcem dotace měl být TJ SOKOL Vysoké Veselí. 

4/ Projednání rozpo čtových zm ěn za rok 2011 
Jako hlavní rozpočtová změna bylo navýšení finančních prostředků na rekonstrukci 
tělocvičny ve Vysokém Veselí. Celková cena je cca 15.400.000,- Kč. Rekonstrukce bude 
rozdělena do 3 etap. První etapa bude stát přibližně 7.000.000,- Kč. Podíl Města Vysoké 
Veselí musí tedy být 3.500.000,- Kč.  
Další důležitá otázka byla koupě domu po paní Toráčové Rybničí ulice č.p. 150. Dům byl 
nabídnut městu ke koupi za 400.000,- Kč. Rada navrhla tento dům koupit a pronajmout mladé 
rodině na dobu určitou a za dohodnutou cenu. Pan Petr Hvězda. Je třeba vzít v úvahu 
skutečnost, že je zde veliký problém s kanalizací. Tento problém bude muset řešit nový 
majitel domu. Otázku koupě domu bylo navrženo odložit a prozkoumat pečlivě všechny 
podmínky.  
Rozpočtové změny byly schváleny tak, jak byly předloženy. 
Rozpočtové změny byly schváleny 13 hlasy, jeden se zdržel. 

5/ Revokace usnesení o koupi pozemku po od paní Záv eské  
 Písařskou chybou došlo v minulém zápisu k chybnému uvedení čísla kupovaného pozemku 
od paní Záveské. Správné číslo pozemku je PK  490/2 o výměře 4306m2. 
 
Revokace usnesení byla schválena 14 hlasy. 
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6/ Projednání sm ěnné smlouvy 
 
Rada navrhla směnit tyto pozemky: KN 549/6, kat. území Vysoké Veselí o výměře 5910 m2 a 
parcelu KN 433/4 o výměře 78 m2 kat. území  Staré Smrkovice, které jsou v majetku města  
za pozemky pana Culka v kat. území  Veselská Lhota PK 17/1 3064 PK 16 o výměře 
2924 m2. 
Správní poplatky za směnu pozemků bude platit Volanická zemědělská akciová společnost.  
 
Směna pozemků schválena 14 hlasy. 
 

7/ Nabídka na koupi domu č.p. 150. 
 
Další důležitá otázka byla koupě domu po paní Heleně Toráčové Rybničí ulice č.p. 150. Dům 
byl nabídnut městu ke koupi za 400.000,- Kč. Rada navrhla tento dům koupit a pronajmout 
mladé rodině na dobu určitou a za dohodnutou cenu. Pan Petr Hvězda. Je třeba vzít v úvahu 
skutečnost, že je zde veliký problém s kanalizací. Tento problém bude muset řešit nový 
majitel domu. Otázku koupě domu bylo navrženo odložit a prozkoumat pečlivě všechny 
podmínky. Pan Skala – je zde hodně domů k prodeji. To je bude obec všechny kupovat? 
L. Holman – Tyto domy jsou podstatně dražší. V současné době je dům v exekuci, proto je 
vhodné tuto otázku odložit z důvodu kontaktování příslušných úřadů. 

8/ Schválení delegáta na valnou hromadu VOS Ji čín. 
 
Jako delegát byl navržen Luboš Holman – schválen 14 hlasy. 
 

9/ Diskuse. 
 
Hlavním bodem diskuse byla rekonstrukce tělocvičny. Všichni přítomní měli k dispozici 
k nahlédnutí projekt na rekonstrukci tělocvičny, starosta  podrobně vysvětlil technické detaily 
první etapy rekonstrukce tělocvičny. Pan Rýgl si ztěžoval na nepořádek v obci. Jsou zde i 
odstavená auta. Zda by obec nemohla zaplatit cca 2.000,- Kč někomu, kdo by provedli úklid. 
Starosta – zkusím tuto možnost. Pan Skala – ve městě by měl fungovat na plný úvazek 
člověk, který by se o tyto věci měl starat. Proč nezavést veřejnou službu. Bylo by možné 
zavést koordinátora, který by se o tyto věci staral. Pan Kymlička – je zde mnoho důchodců, se 
kterými by se dalo o tomto promluvit. Někteří mají i oprávnění na traktor či nákladní 
automobil. Pan skala – jakým způsobem mám postupovat, když potřebuji něco vyhlásit. Na 
úřad jsem posílal mail na paní Čížkovou, nebylo reagováno. Pan Bílek – tyto dohady jsou 
naprosto zbytečné. Je třeba klidu k práci. Je důležité nedělat si vzájemně naschvály. Pan Hanč 
– měli jste zvážit, zda by nebylo vhodné jednoho člověka nebo dva z našeho uskupení do rady 
města. L. Holman – toto bude probráno na radě. V. Knížek – je třeba vyjít tím směrem, jak 
jsme dnes šli při společném jednání na městském úřadě – směrem ke spolupráci a klidu na 
řešení problémů. Je hodně práce a starostí a konflikty a třenice jsou zbytečné. Na druhou 
stranu za chod obce je zodpovědný starosta a jakýkoli problém padá na jeho hlavu. Toto je 
třeba zohlednit. Proto jakýkoli nejasný záměr má právo odmítnout. Paní Horáčková – kam 
mám adresovat dotaz. Starosta – mail – vysoke.veseli@quick.cz.  To je oficiální mail jako 
podatelna.  V této chvíli byla vyhlášena přestávka. 
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Po přestávce pokračovala diskuse – o plánování termínů akcí. Dále pan Kymlička – 
připomínka ohledně stavu silnic. Podání stížnosti na správu údržby silnic. Stav silnic je 
opravdu neutěšený. Je třeba se ozvat. Stížnosti soukromých osob jsou většinou hozeny za 
hlavu. Navrhuji sepsat stížnost jménem města. Starosta – řeší se pouze havárie. Otázka, zda si 
stížností nepohoršíme. Bylo by třeba stížnost ze strany zastupitelstva. Pan Ing. Čížek – za 
tohoto stavu je třeba se ozvat i ohledně opravy silnic.  

9/ Usnesení 
Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení.  
 
Usnesení bylo schváleno 14 hlasy. 
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USNESENÍ 01/2012 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1/ Ověřovatele zápisu – paní Zuzanu Horákovou a pana Ing. Radka Mydláře. 
 
2/  Rozpočtové změny č. 4 za rok 2011 tak, jak byly předloženy. 
 
3/ Revokace usnesení o koupi pozemku od paní Záveské, písařskou chybou došlo v minulém 
zápisu k chybnému uvedení čísla kupovaného pozemku. Správné číslo pozemku je PK  490/2 
o výměře 4306m2. 

 
4/ Směnnou smlouvu na tyto pozemky: KN 549/6, kat. území Vysoké Veselí o výměře 
5910 m2 a parcelu KN 433/4 o výměře 78 m2 kat. území  Staré Smrkovice, které jsou 
v majetku města  za pozemky pana Culka v kat. území  Veselská Lhota PK 17/1 3064 PK 16 
o výměře 2924 m2. 
Správní poplatky za směnu pozemků bude platit Volanická zemědělská akciová společnost. 
 
5/ Delegáta na valnou hromadu VOS Jičín pana Luboše Holmana. 
 
6/ Podání stížnosti ze strany zastupitelstva Města Vysoké Veselí na KÚ Královéhradeckého 
kraje ohledně stavu a údržby silnic v oblasti Vysokoveselska. 

 

Zastupitelstvo odkládá 
 
Koupi domu po paní Toráčové. Dalším zjištěním faktů o domu je pověřen starosta. 

 

Zastupitelstvo bere na v ědomí: 
 
Složení slibu pana Petra Hvězdy. 
 
Připomínky občanů. 
 
 
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 

Zuzana Horáková:____________________      Ing. Radek Mydlář:___________________ 


