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Zápis z ve řejného zasedání m ěstského zastupitelstva  
4. 6. 2012 

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

1/ Zahájení:  
Starosta Luboš Holman přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. K programu 
jednání nebylo připomínek. Schváleno 14 hlasy. 
 

2/ Volba ov ěřovatel ů zápisu 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Olga Končická a pan Petr Hvězda. 
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 13 hlasy, jeden se zdržel. 
 

3/ Těžba dřeva v místním lese 
J. Hanč zdůvodnil zařazení tohoto bodu do jednání zastupitelstva. Těžba dřeva je 
neprůhledná. Tato připomínka vzešla z popudu obyvatel Vysokého Veselí.  Jako host byl 
přítomen pan Drastik – odborný lesní hospodář, který má na starosti těžbu dřeva v místním 
lese. Vysvětlil stav lesa, seznámil přítomné s praxí, která se používá při správě lesa. Je zde 
pořadník na palivo, který se dodržuje a je stále k nahlédnutí. Tato praxe je osvědčená a 
provádí se trvale i v ostatních obcích, které mají ve vlastnictví lesní plochy. Dřevo je 
ohodnocováno podle daných kriterií. Každý těžař je povinen mít u sebe zadávací list. Tímto 
listem se musí prokázat. L. Holman – je třeba se pečlivě seznámit s hranicí lesa. Pan Bílek – 
dotaz na celkovou plochu lesa. L. Holman – 51 hektarů. J. Hanč – je třeba zabývat se 
vyhláškou, která by dala jasná pravidla těžby. J. Skala – pořadník těžby je třeba zveřejnit na 
internetu. A určit maximální objem těžby. P. Drastik – maximálně 10 m3. Pan Kymlička 
Tento dokument je třeba nazvat pořadníkem, nikoli seznamem. O tomto bylo hlasováno 4 pro, 
proti 10. Návrh do usnesení tedy zněl takto:  Zastupitelstvo schvaluje zveřejnit na internetu 
seznam žadatelů o těžbu palivového dřeva. Maximální objem je 10 m3. Cenu bude určovat 
lesní odborný hospodář.   10 pro a 4 proti. 

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 dotace na zametací stroj. L. Holman – toto znamenalo, že naše žádost 
přetrvává a bude nadále posuzována. Dále pan Ing. Soukup – ohledně zakoupení chladícího 
zařízení do kulturního domu. Částka byla jiná. L. Holman – bylo třeba ještě zakoupit bombu, 
která je nutnou součástí, tím byla částka navýšena o 2.000,- Kč. Dále pan Bílek – zda je 
počítáno v ceně opravy ulice Krátká i s osvětlením. L. Holman – s osvětlením počítáno je. J. 
Skala – Je rozumné rekonstruovat ulici Krátká, jestliže se zde bude stavět a opravená ulice 
bude velmi zatížena. Starosta toto je v plánu již dlouhou dobu. Dotace na opravu nebyla 
získána, postoupili jsme do druhého kola a začneme rekonstruovat z vlastních prostředků. 
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4/ Zpráva o hospoda ření za rok 2012 a rozpo čtové zm ěny k 31. 5. 2012 
J. Hanč – je spočítáno, že výtěžek z loterie není zanedbatelnou částkou a za letošní rok může 
činit cca 200.000,- Kč. L. Holman – cca 28.500,- Kč je odvod z pošlého roku. Na přesnou 
částku je třeba počkat do konce rozpočtového období. Nikde však není dáno, že tato částka 
musí být investována do kultury a sportu. Je možno ji investovat rovněž do školství. Pan Hanč 
– výtěžek z Vackova Vysokého Veselí – L. Holman – položka 3319 – žádná částka tam není, 
Vackovo Vysoké Veselí ještě neproběhlo.  
Rozpočtové změny byly schváleny tak, jak byly předloženy. 
 
Rozpočtové změny a hospodaření byly schváleny 14 hlasy. 

5/ Různé a diskuse  
 Starosta poděkoval sponzorům za příspěvky na akci Pálení čarodějnic. Dík patřil především 
Sboru dobrovolných hasičů. Pan Škarýd: stížnost na stav v lese. Pan Zikmund – dotaz, zda 
neproběhne rekonstrukce ulice Zahradní. L. Holman – toto je projektově připraveno. J. Skala 
– připomínka ohledně úklidu v obci – pořádek se zlepšil, ale prostor kolem kontejnerů za 
kulturním domem by měl být uklízen každý den. Dále měl připomínku pan Rýgl – úklid by 
měl probíhat systematicky a každý den by měli pracovníci kontrolovat náměstí. Pan J. Skala – 
dotaz ohledně nebezpečného odpadu. L. Holman Nebezpečný odpad je skladován po dohodě 
na obecním úřadě a je pravidelně vyvážen. J. Skala – bylo by třeba informačního časopisu, 
který by se zabýval kulturním a jiným děním v obci.  Zpravodaj, který by vycházel jednou za 
půl roku. Dále pan Skala pozval přítomné na dětský den, který se bude konat 16. 6. v prostoru 
sportovního areálu. P. Kymlička – Je třeba změnit vyhlášku o odpadech, kde bude psáno, že 
nebezpečný odpad lze odložit na MěÚ průběžně. 
 

6/ Usnesení 
Pan Mgr. Vladimír Knížek přečetl návrh usnesení.  
 
Usnesení bylo schváleno 14 hlasy. 
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USNESENÍ 02/2012 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1/ Ověřovatele zápisu – paní Olgu Končickou a pana Petra Hvězdu. 
 
2/  Zveřejnit na internetu seznam žadatelů o těžbu palivového dřeva.  
Maximální objem je 10 m3 prostorových. Cenu bude určovat lesní odborný hospodář. 
 
3/ Hospodaření města k 31. 5. 2012 a rozpočtové změny č. 1 / viz příloha č. 1 /. 

 
4/ Závěrečný účet města Vysokého Veselí za rok 2011 a uzavírá jej vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 
 

Zastupitelstvo bere na v ědomí: 
 
Zprávu o činnosti rady za poslední období. 
 
Připomínky občanů. 
 
 
 
 

Zapsal Mgr. Vladimír Knížek 
 
 
 
 

Olga Končická:____________________      Petr Hvězda:___________________ 


