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Zápis 
z 25. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 9. 11. 2016 od 18.00 hod.  

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy 
Přítomni:  Ing. Marta Baránková, Ing. Martin Dykast, Michal Kohout, Richard 

Kyselý, Ing. Jaroslav Morávek, MVDr. František Pochobradský, Mgr. Ing. 
Martin Ponert, Ing. Vladimír Štulík, Ing. Barbora Šťastná, Mgr. Filip Volák 

Omluveni: Tomáš Čapek 
Ověřovatelé: Richard Kyselý, MVDr. František Pochobradský 
Doba trvání: 18:00 – 20:15 

Program: 

1) Úvod, schválení programu 
2) Jmenování ověřovatelů 
3) Ke schválení zastupitelstvem města (vyjma veřejných zakázek) 

a) ELMEP; Nerudova č.p. 205-309 st. Úp. NN – Smlouva věcné břemeno 
b) ELMEP, 114/19, 114/38, 114/39 a 125/1 – Smlouva věcné  
c) Zrušení usnesení ulice Dlouhá, prodloužení ulice Pod Horami (zasedání č. 17) 
d) Přijetí daru od České rafinérské, a.s  
e) Dohoda o spolupráci na projektu „Bezpečný Středočeský kraj“ 
f) Rekonstrukce plynového vedení, lokality V Rovném, V Řečištích (změna názvu nástup. 

organizací) 
4) Veřejné zakázky (nad 100 000,- Kč) 

a) Dodatek č. 2: Metall Quatro spol. s.r.o. (hromosvody) 
b) Hřbitovní kaple (Dodatek č. 1) 
c) Chodník v Tyršově ulici 

5) Informace 
a) vedení obce (a příp. hosté) 

i) Výběrové řízení na obsazení pracovní místa „Vedoucí stavebního odboru“ 
ii) Mobilní rozhlas 
iii) Záměr nového „Centra služeb“  
iv) Žádosti ředitelky ZŠ  
v) Záměr výstavby myčky aut a stanice technické kontroly (doplněná lokalizace) 
vi) Žádost S. Kohouta o prominutí poplatku za zábor veř. Prostranství 
vii) ostatní 

b) výborů  
i. kontrolní 

1. Rezignace předsedkyně 
2. Rezignace člena 

ii. finanční – schválení usnesení (zápis č. 15) 
c) Zastupitelů 

 
6) Diskuze 
7) Závěr 
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1) Úvod 

V 18:00 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil zasedání zastupitelstva. Program 
dostál 1 změny, která se týká bodu: 4b) Hřbitovní kaple (dodatek č. 1) a Zastupitelé 
schválili upravený program zasedání v přítomném počtu 10 členů. Starosta města 
upozornil, že ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje audio záznam pro potřeby 
vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva města. 

2) Jmenování ověřovatelů 

Starosta navrhl, aby se ověřovateli zápisu stali Richard Kyselý a MVDr. František 
Pochobradský, jmenovaní souhlasili. 

3) Ke schválení zastupitelstvem města 
a) ELMEP; Nerudova č.p. 205-309 st. Úp. NN – Smlouva věcné břemeno 

ELMEP s .r.o. předkládá v průvodním dopise a plné moci od ČEZ distribuce, a.s. (strana 1-5 

podkladu č. 2) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu (strana 6-9 podkladu č. 2) za účelem 

výměny venkovního vedení NN, kabelové vedení NN, výměna skříně za novou skříň ve 

městě Veltrusy, v ulici Nerudova, včetně křižovatky s ulicí Maršála Rybalka, parc. č. 

1065/2, 1065/7. Podrobný popis trasy stávající a trasy přeložené je v přílohách. (strana 

10-11 podkladu č. 2).  

Cena za zřízení věcného břemena je ve výši 17 600,-Kč. 

Vzhledem k záplavovému území preferuje ČEZ distribuce, a.s. po konzultaci s vedením 

města, ponechat vzdušné vedení před možností jej uložit do země s ohledem na rychlejší 

zprovoznění pro občany. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

a smlouvu o právu provést stavbu za účelem výměny venkovního vedení NN, kabelové 

vedení NN, výměna skříně za novou skříň na parc. č. 1065/2, 1065/7 v k. ú. Veltrusy a 

stanovuje cenu za náhradu na částku 17600,-Kč. 

Hlasování: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

b) ELMEP, 114/19, 114/38, 114/39 a 125/1 – Smlouva věcné břemeno 

ELMEP s.r.o. předkládá v průvodním dopise a plné moci od ČEZ distribuce (část 3 

podkladů), a.s. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu (část 5 podkladů) za účelem pokládky 

nového kabelového vedení NN, uzemnění a výstavba nových přípojných skříní městě 

Veltrusy, parc. č. 114/19, 114/38, 114/39, 125/1. Podrobný popis trasy stávající a trasy 

přeložené je v přílohách. (část 2 a 3 podkladů). Délka nové trasy je cca 340 m. 

Cena za zřízení věcného břemena je s ohledem na usnesení zastupitelstva z 29. 9. 2008 ve 

výši 14 000,-Kč. 
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Starosta města dal hlasovat o návrhu č. 1 usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

a smlouvu o právu provést stavbu za účelem pokládky nového kabelového vedení NN, 

uzemnění a výstavba nových skříní městě Veltrusy na parc. č. 114/19, 114/38, 114/39 a 

125/1 k. ú. Veltrusy a stanovuje cenu za náhradu na částku 14 000,-Kč 

Hlasování: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu č. 2 usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá vedení města, aby připravilo podklady na prodej části 

pozemku 125/1, po které v současnosti vede vzdušné vedení. 

Hlasování: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

c) Zrušení usnesení ulice Dlouhá, prodloužení ulice Pod Horami (zasedání č. 17) 

Na 17. zasedání dne 17. 2. 2016 přijalo zastupitelstvo usnesení č. 5: Zastupitelstvo města 

schvaluje, v souladu s odst. 2), písmena r), §84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích, 

název ulice „Dlouhá“ v části mezi označením obce ve směru na Prahu a ve směru na 

Zlosyň na komunikaci II/101. Při pokusu o zadání této ulice do Registru územní 

identifikace, adres a nemovitostí bylo zjištěno, že navržená ulice překrývá částečně dvě 

ulice: Palackého od křižovatky směrem na jih a Pod Horami směrem na Všestudy, viz 

situace. Z toho plyne, že dle přijatého usnesení nelze ulici v systému definovat.  

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:  

ZM schvaluje úplné zrušení usnesení č. 5 ze 17. zasedání zastupitelstva ze dne 17. 2. 2016 

a zároveň, v souladu s odst. 2), písmena r), §84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích, 

prodloužení ulice Pod Horami směrem na východ až po označení obce. 

Hlasování: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů  

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

d) Přijetí daru od České rafinérské, a.s. 

Starosta města předkládá ZM darovací smlouvu se společností Česká Rafinérská, a.s. v 

hodnotě 50.000 Kč. Účely využití daru jsou popsány ve čl. II této smlouvy (část 2 

podkladů). S touto částkou nebylo počítáno ve schváleném rozpočtu na rok 2016.  

Ing. Dykast se zeptal, na co se peníze použijí. Starosta odpověděl, že má návrh na 

výrobu kruhové lavičky pod lípu na zastávku, výsadbu zeleně v Palackého ulici nebo 

hasičům na dovybavení zásahových obleků.  
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Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí podpis darovací smlouvy od společnosti 

Česká rafinérská, a.s. v hodnotě 50.000,-Kč. 

Hlasování: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

e) Dohoda o spolupráci na projektu „Bezpečný Středočeský kraj“ 

Starosta města předkládá, na základě průvodního dopisu z kraje (část 3 podkladů) 

zastupitelům návrh dohody o spolupráci na projektu Středočeského kraje „Bezpečný 

Středočeský kraj“. Dohoda o spolupráci se týká nasazení a užívání prvků aktivního 

monitoringu v celém Středočeském kraji (část 2 podkladů), což bude realizováno 

dodávkou technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy, v našem 

případě se jedná o inteligentní ukazatel rychlosti. Přehled lokalit, kde budou instalovány 

prvky aktivního monitoringu, je součástí návrhu (část 3 pokladů). 

(V případě Veltrus je navrhnutou lokalitou pro umístění ukazatele rychlosti úsek silnice R 

608, nicméně po dohodě může jít o jinou preferovanou lokalitu.) 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí se zněním „Dohody o spolupráci při nasazení a užívání prvků 

aktivního monitoringu ve Středočeském kraji“ a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. 

Hlasování: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdržela se 1 členka (Ing. Baránková) 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

f) Rekonstrukce plynového vedení, lokality V Rovném, V Řečištích  

Vedení města předkládá výsledek jednání s firmou GridServices, s.r.o., zmocněného 

zástupce firmy GasNet, spol. s .r.o. Firma GridServices, s.r.o. navrhla z podnětu zastupitelů 

novou trasu plynovodu na hranici ochranného pásma vysokého napětí (podklad č. 6), při 

projednávání s nově dotčenými vlastníky nedošlo k dohodě k uložení plynovodu na jejich 

pozemky. Firma GridServices, s.r.o. navrhuje úplatu za věcné břemeno 200,-Kč/bm 

(běžný=délkový metr ochranného pásma) za ornou půdu a 1000,-Kč/bm za ostatní plochy- 

komunikace. 

Původní cena za úplatu byla určena ze znaleckého posudku (podklad č. 5) následovně: 

Za ornou půdu znalec stanovil náhradu tzv. tržní cenu na 29.69 Kč/m2, (dále zaokrouhleno 

na 30,-Kč/m2) a za ostatní plochu-silnice 157,02 Kč, (dále zaokrouhleno 157,-Kč) v 

posudku označeno žlutou barvou. Rozsah věcného břemene se uzavírá v rozsahu 

ochranného pásma plynovodu a u vysokotlaku = od 1. 1. 2016 „2m na každou stranu od 

půdorysu plynového zařízení“ + průměr ocelové trubky DN300, t.j. v tomto případě 4,3 

m2 na každý délkový metr ukládaného plynovodu. Cena ze ZP 30,-Kč/m2, (resp. 157,-

Kč/m2) se vynásobí koef. 4,3 a takto vznikne navrhovaná úplata za zřízení VB v délkových 



5 
 

metrech na dotčených pozemcích, tj. 129,-Kč za ornou půdu a 675,-Kč za ostatní plochu – 

silnici. 

Firma GridServices, s.r.o.předkládá Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene -služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu (podklad č. 2) za účelem 

výměny plynového vedení dle výše uvedené situace na pozemcích města parc. č. 216/3; 

216/4; 216/56; 1079/1 a 1084 , zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Veltrusy. Podrobný 

popis trasy stávající a trasy přeložené je v přílohách. (podklad č. 3 a 4). 

Zástupce firmy INNOGY na začátku shrnul základní fakta. K rekonstrukci chtějí přistoupit 

z toho důvodu, že plynovod je z roku 1962 a životnost je většinou plánovaná na 50 let. 

Plynovod je slepé rameno a zásobuje nejen Kaučuk Kralupy, ale i regulační stanice, 

které následně středotlakem zásobují Veltrusy a Lobeček. Vzhledem k tomu, že se 

nedokáže zajistit náhradní zásobování z důvodu výstavby nového plynovodu, tak chtěli 

jít v souběhu té původní trasy. Na základě předchozích jednání vyslechli určitý 

požadavek, jak města Veltrusy, tak i jiných lidí. Bylo by možné jít v jiné trase, rozvojové 

území by respektovali a navrhli novou trasu, kterou se snažili dojednat s novými 

dotčenými vlastníky, kteří původní trasou nebyly dotčeny. Narazil se ale na problém, 

protože noví vlastníci vyslovili zásadní nesouhlas s výstavbou. Tímto se bohužel musí 

přistoupit zpět k respektování k té stávající navržené trasy, a to podél původního 

starého plynovodu. V souvislosti s tím ještě sdělil, že u původního starého plynovodu je 

možnost stavby 20m od trubky, u nového plynovodu to bude 10m od trubky. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

a smlouvu o právu provést stavbu za účelem výměny plynového vedení ve prospěch 

GasNet, spol. s .r.o. na parc. č. 216/3; 216/4; 216/56; 1079/1 a 1084 v k. ú. Veltrusy a 

akceptuje cenu za náhradu na částku 1000,-Kč/bm za silnici a 200,-Kč/bm za ornou půdu. 

Hlasování: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdržela se 1 členka (Ing. Šťastná) 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

4) Veřejné zakázky (nad 100 000) 
a) Dodatek č. 2: Metall Quatro spol. s.r.o. (hromosvody) 

Starosta města předkládá zastupitelům znění Dodatku č. 2 se spol. Metall Quatro, 
s.r.o., který souvisí s navýšením finančních prostředků na posílení celé hromosvodné 
soustavy v MŠ o 25500 Kč bez DPH, jejíž oprava byla pro dlouhodobý nevyhovující 
technický stav velice žádoucí. 

Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí podpis Dodatku č. 2 se zhotovitelem stavby 
„Zateplení MŠ“ Metall Quatro, s.r.o., který se týká navýšení finančních prostředků na 
opravu hromosvodné soustavy v MŠ. 
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Hlasování: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

b) Hřbitovní kaple (dodatek č. 1) 

Vedení města předkládá ke schválení Dodatek č. 1 (viz_část_2 podkladů) se 
zhotovitelem stavby „Udržovací práce na hřbitovní kapli“ firmou MAO, a.s. Navýšení 
fin. prostředků se týká: omítek, střešní krytiny, výměna části krovu, nová tesařská 
konstrukce věžičky (největší část neplánovaných výdajů) a odvodnění kapličky; v 
celkové výši 221 855,54 Kč bez dph (podrobněji viz rozpočet – část 3 podkladů). 
 

Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí se zněním Dodatku č. 1 se zhotovitelem stavby 
„Udržovací práce na hřbitovní kapli“ MAO, a.s., který se týká navýšení finančních 
prostředků na tuto akci o 221 855,54 Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu tohoto 
dodatku. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželi se 2 členové (Kyselý, Mgr. 
Ing. Ponert) 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

c) Chodník v Tyršově ulici 

Starosta informoval, že byly dokončeny výkopové zemní práce, je zde dopravní 
značení. 10. 11. 2016 by se měly realizovat obrubníky, štěrk a pokládka pak 
následující týden. Občané byli informování formou dopisu ohledně tohoto projektu. 
Ing. Baránková se zeptala na termín dokončení, starosta odpověděl, že termín 
dokončení by měl být do 14 dnů. 

5) Informace 
a) vedení obce 
i. Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Vedoucí stavebního odboru“ 

Starosta informoval, že proběhlo výběrové řízení na Vedoucího stavebního odboru, 
od 1. 12. 2016 nastupuje pan Ing. Josef Košťál, z Nelahozevse. Ing. Baránková 
navrhuje, aby se na příštím zasedání představil. 

ii. Mobilní rozhlas 

Starosta informoval, že od listopadu se spustila služba „Mobilní rozhlas“. V současné 
době každým dnem přibývají noví uživatelé. Lze dostávat informace do sms, delší 
zpráva může být zaslána do moderní aplikace nebo do e-mailů. Řeší se ještě 
technické detaily. Škola má tuto aplikaci také zdarma, starosta doporučil, aby se 
připojili i rodiče žáků. 

iii. Záměr nového „Centra služeb“ 

Starosta informoval o prostředí pro lékařskou službu, které není úplně uspokojivé, 
proto proběhla komunikace s architekty, kteří se budou zabývat novým centrem 
služeb s důrazem na lékařské služby. Formuluje se zadání na studii proveditelnosti 
lékařských služeb vedle Městského úřadu, kde by vznikl prostor pro 3 ordinace. 
Starosta mluvil s oběma lékařkami, které jsou tímto záměrem nadšené. V úvahu 
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přichází arch. Patrik Hoffman nebo arch. Jiří Hánl. Jakmile bude studie připravena, 
bude představena veřejnosti. 

iv. Žádosti ředitelky ZŠ 

Starosta představil žádosti paní ředitelky: 

 1. žádost se týká prostoru v Hasičárně, která by byla využita jako školní družina a 
školní klub. Po dohodě s hasiči, by se musel vyřešit problém s topením. 

2. žádost se týká stávající počítačové studovny, která se nyní využívá, ale není 
využita 100%. Počítačová studovna by chtěla zrekonstruovat kvůli prostoru, tak aby 
se tam daly běžně vyučovat i jiné předměty, než informatika. Rádi by využili rezervní 
fond a ušetřené finance, aby se mohla uskutečnit rekonstrukce této učebny. 
Starosta měl otázku, zda existuje nějaký rozpočet na rekonstrukci počítačové 
učebny, paní ředitelka odpověděla, že zatím mají „nástřel“ 350 000 – 500 000,-Kč. 

Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města bere za vědomí záměr rekonstrukce počítačové učebny, který 
bude realizován z finančních rezerv z rozpočtu příspěvkové organizace Základní školy 
ve Veltrusích. 

Hlasování: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 0 členů  

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

v. Záměr výstavby myčky aut a stanice technické kontroly 

Pozvánka Starosta města předkládá zastupitelstvu žádost pana Mergla o posouzení 
možnosti staveb na pozemku 273/7 a části pozemku 274/1 (část pokladů 2). Na těchto 
pozemcích má záměr vystavět samoobslužnou myčku a halu pro kontrolu a zjištění 
stavu závad automobilů. Je přislíbena účast pana Mergla na zasedání zastupitelstva na 
zodpovězení případných dotazů. 

Starosta se zeptal pana Mergla, jak to bude řešeno s odpadní vodou, odpověděl, že 
myčka musí být napojena na kanalizaci, bez toho nelze myčku spustit.  Pan Mergl 
informoval, že by chtěl začít s výstavbou myčky na jaře, podle toho, jak dopadne 
řešení s kanalizací. 

Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí záměr výstavby myčky a haly pro kontrolu a 
zjištění stavu závad automobilů. Případné připomínky města k projektu budou řešeny 
v rámci stavebního a územního řízení. 

Hlasování: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

vi. Žádost S. Kohouta o prominutí poplatku za zábor veř. Prostranství 

Starosta předkládá zastupitelům žádost Stanislava Kohouta o prominutí poplatku (část 
2 podkladů) za zábor veřejného prostranství v souvislosti s liniovou stavbou ulici Fr. 
Šafaříka. 
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Vedení města navrhuje žadatele vyrozumět, že zastupitelstvo nemůže zasahovat do 
výkonu agendy státní správy, kterou je v tomto případě výběr místních poplatků, byť 
jsou poplatky definovány na základě Obecně závazné vyhlášky, kterou schválilo 
zastupitelstvo. 
Z konzultace s poradcem (p. Slunečko) vyplynulo, že není možné schvalovat výjimky ze 
schválených OZV. 
 
Dále vedení města doporučuje zastupitelům zabývat se výší poplatku za liniové stavby 
resp. úpravou OZV (č. 2/2016) pro rok 2017. 

Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí navržené vyrozumění panu Stanislavu Kohoutovi 
k podané žádosti o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství v rámci stavby 
v ul. Fr. Šafaříka. 

Hlasování: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Kohout) 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

vii. Ostatní 

Místostarosta opětovně představil žádost rodiny Rousů. Je to otázka dědického 
nároku k pozemku naproti restauraci u Srpů. Vlastníky jsou 4 osoby, podíly jsou ale 
různé. Vlastníci chtějí pozemek prodat, jejich nabídky se liší. Návrh města je takový, že 
vlastníky vyrozumíme, pokud chtějí pozemek prodat, aby předložili znalecký posudek, 
případně zastupitelé budou ochotni jednat o nákupu bez znaleckého pozemku, bude-li 
cena do 300,-Kč/m2. 

Starosta sdělil, že probíhá finalizace projektu z OPŽP na zlepšení na nakládání 
s odpady, vybavení sběrného místa, multifunkční nakladač, štěpkovač, kontejnery – 
celková cena by měla být kolem 2.000.000,-Kč, záměr bude schválen do konce 
listopadu. 

K dalšímu projektu moderně otevřený úřad z OPZ nám byl doporučen k podpoře, jen 
se škrtal cca 1.mil Kč, dostali jsme se na částku 4.380.000,-Kč, ještě je otázka, zda 
budeme moct financovat druhou etapu územního plánu. Dotazy byly poslány tento 
týden, čeká se na vyjádření z ministerstva. 

Bude probíhat výsadba zeleně v Palackého ulici a starosta by rád poděkoval všem za 
práci na rekultivaci parčíku u školy, jmenovitě: Jakub Andrle, Barbora Bělková, Soňa 
Dekastello, hasičům a všem brigádníkům. 

  
b) Výborů  

  i. kontrolní 
1. Rezignace předsedkyně 
2. Rezignace člena 

 
  II. finanční – schválení usnesení (zápis č. 15) 
 
Předsedkyně finančního výboru Ing. Barbora Šťastná předkládá zastupitelům ke 
schválení usnesení z 15. jednání fin. výboru ze dne 20.10.2016 (celý zápis viz část 
2_podkladů) v předloženém znění. 
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Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Návrh na usnesení 1: 
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby přistoupil k vymáhání dlužené 
částky dle Smlouvy o půjčce ze dne 6. května 2009, uzavřené s manželi Petrou Hirnou a 
Petrem Hirni, v součinnosti s právním zástupcem s tím, že starosta seznámí 
zastupitelstvo s postupem vymáhání na veřejném zasedání zastupitelstva konaném v 
lednu 2017. 

Hlasování: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo s 0 členů 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

Návrh na usnesení 2: 
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby vstoupil v jednání se správou 
státního zámku Veltrusy ve věci uzavření smlouvy (dohody), na základě které by byl 
městu poskytnut finanční příspěvek za konání svatebních obřadů v zámeckém areálu 
ve výši 1 500-2 000 Kč za jeden obřad s tím, že starosta předloží zastupitelstvu závěry z 
jednání na veřejném zasedání zastupitelstva konaném v lednu 2017. 
 
Hlasování: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 
Návrh na usnesení 3: 
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby aktualizoval ceny za nájem 
hrobových míst a ceny za služby spojené s provozováním veřejného pohřebiště jejich 
zveřejněním ve veřejné vyhlášce. Problematiku stanovení těchto cen doporučujeme 
konzultovat s odbornými poradci. Starosta bude informovat zastupitelstvo o plnění 
tohoto usnesení na veřejném zasedání zastupitelstva konaném v měsíci únoru 2017. 
 

Hlasování: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

c) Zastupitelů 
Starosta informoval, že proběhlo poptávkové řízení na projektovou dokumentaci na 
hřbitovní domek, v celkové částce 116.140,-Kč bez DPH. Ze 6 uchazečů byla vybrána 
Ing. Liběna Klímová.  
 
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města bere za vědomí zadání projektových prací paní Ing. Liběně 
Klímové na základě nabídky 116.140,-Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
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6) Diskuze 

Pan Andrle by chtěl pozvat občany na slavnostní otevření parčíku 11. 11. 2016 v 16:00, 
který je spojen s lampionovým průvodem.  
Josef Mošna, strážník města, sdělil informaci ohledně napadání psem, kteří se venčí na 
volno a napadají ostatní psy i občany. Tato záležitost se bude pokutovat. 
Pan Čermák se zeptal, zda město chystá posilovat autobusy MHD.  Zmínil, že autobusy 
jsou zcela přeplněny. Starosta přislíbil, že se bude o tomto problému jednat. Veltrusy 
nemají finanční prostředky zajistit linku jen pro Veltrusy, je třeba se spojit s ostatními 
obcemi. 
 

7) Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 25. zasedání a ve 20:15 hod. ukončil 
jednání. Další zasedání se bude konat 14. 12. 2016. 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 9. 11. 2016 – zápis číslo 25. 
1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 25. Schváleno: 10:0:0. 

2) Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu za účelem výměny venkovního vedení 

NN, kabelové vedení NN, výměna skříně za novou skříň na parc. č. 1065/2, 1065/7 v 

k. ú. Veltrusy a stanovuje cenu za náhradu na částku 17600,-Kč. Schváleno: 10:0:0. 

3) Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu za účelem pokládky nového 

kabelového vedení NN, uzemnění a výstavba nových skříní městě Veltrusy na parc. č. 

114/19, 114/38, 114/39 a 125/1 k. ú. Veltrusy a stanovuje cenu za náhradu na částku 

14 000,-Kč. Schváleno: 10:0:0. 

4) Zastupitelstvo města ukládá vedení města, aby připravilo podklady na prodej části 

pozemku 125/1, po které v současnosti vede vzdušné vedení. Schváleno: 10:0:0. 

5) ZM schvaluje úplné zrušení usnesení č. 5 ze 17. zasedání zastupitelstva ze dne 17. 2. 

2016 a zároveň, v souladu s odst. 2), písmena r), §84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o 

obcích, prodloužení ulice Pod Horami směrem na východ až po označení obce. 

Schváleno: 10:0:0. 

6) Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 

darovací smlouvu od společnosti Česká rafinérská, a.s. v hodnotě 50.000,-Kč. 

Schváleno 10:0:0. 

7) Zastupitelstvo města souhlasí se zněním „Dohody o spolupráci při nasazení a užívání 

prvků aktivního monitoringu ve Středočeském kraji“ a pověřuje starostu města k 

jejímu podpisu. Schváleno: 9:0:1. 

8) Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu za účelem výměny plynového vedení 

ve prospěch GasNet, spol. s .r.o. na parc. č. 216/3; 216/4; 216/56; 1079/1 a 1084 v k. 

ú. Veltrusy a akceptuje cenu za náhradu na částku 1000,-Kč/bm za silnici a 200,-

Kč/bm za ornou půdu.  Schváleno: 9:0:1. 

9) Zastupitelstvo města bere na vědomí podpis Dodatku č. 2 se zhotovitelem stavby 

„Zateplení MŠ“ Metall Quatro, s.r.o., který se týká navýšení finančních prostředků na 

opravu hromosvodné soustavy v MŠ. Schváleno: 10:0:0. 

10) Zastupitelstvo města souhlasí se zněním Dodatku č. 1 se zhotovitelem stavby 

„Udržovací práce na hřbitovní kapli“ MAO, a.s., který se týká navýšení finančních 

prostředků na tuto akci o 221 855,54 Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu 

tohoto dodatku. Schváleno: 8:0:2. 

11) Zastupitelstvo města bere za vědomí záměr rekonstrukce počítačové učebny, který 
bude realizován z finančních rezerv z rozpočtu příspěvkové organizace Základní školy 
ve Veltrusích. Schváleno: 10:0:0. 



12 
 

12) Zastupitelstvo města bere na vědomí záměr výstavby myčky a haly pro kontrolu a 
zjištění stavu závad automobilů. Případné připomínky města k projektu budou 
řešeny v rámci stavebního a územního řízení. Schváleno: 10:0:0. 

13) Zastupitelstvo města bere na vědomí navržené vyrozumění panu Stanislavu 
Kohoutovi k podané žádosti o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství v 
rámci stavby v ul. Fr. Šafaříka. Schváleno: 9:0:1. 

14) Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby přistoupil k vymáhání dlužené 

částky dle Smlouvy o půjčce ze dne 6. května 2009, uzavřené s manželi Petrou 

Hirnou a Petrem Hirni, v součinnosti s právním zástupcem s tím, že starosta seznámí 

zastupitelstvo s postupem vymáhání na veřejném zasedání zastupitelstva konaném v 

lednu 2017. Schváleno: 10:0:0. 

15) Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby vstoupil v jednání se správou 

státního zámku Veltrusy ve věci uzavření smlouvy (dohody), na základě které by byl 

městu poskytnut finanční příspěvek za konání svatebních obřadů v zámeckém areálu 

ve výši 1 500 - 2 000 Kč za jeden obřad s tím, že starosta předloží zastupitelstvu 

závěry z jednání na veřejném zasedání zastupitelstva konaném v lednu 2017. 

Schváleno:10:0:0. 

16) Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby aktualizoval ceny za nájem 
hrobových míst a ceny za služby spojené s provozováním veřejného pohřebiště jejich 
zveřejněním ve veřejné vyhlášce. Problematiku stanovení těchto cen doporučujeme 
konzultovat s odbornými poradci. Starosta bude informovat zastupitelstvo o plnění 
tohoto usnesení na veřejném zasedání zastupitelstva konaném v měsíci únoru 2017. 
Schváleno: 10:0:0. 
  

17) Zastupitelstvo města bere za vědomí zadání projektových prací paní Ing. Liběně 
Klímové na základě nabídky 116.140,-Kč bez DPH. Schváleno:10:0:0. 
 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: Richard Kyselý         _____________   

 MVDr. František Pochobradský    _____________        

Starosta: Mgr. Filip Volák        _____________  

Zapsala: Eva Bittnerová 


