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Zápis 
z 26. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 14. 12. 2016 od 18.00 hod.  

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy 
Přítomni:  Ing. Marta Baránková, Ing. Martin Dykast (příchod v 18:10), Ing. Jaroslav 

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

Omluveni: Tomáš Čapek, Michal Kohout, Richard Kyselý  
Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Morávek, Mgr. Ing. Martin Ponert,  
Doba trvání: 18:00 – 19:40 

Program: 

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

a) Úprava směrnice 1/2016 o VZMR 
b) Rozpočtové opatření č. 4/2016 
c) Rozpočtové provizorium na rok 2017 
d) Návrh rozpočtu 2017 
e) Nájemní smlouva, dům hrobníka 

4) Veřejné zakázky (nad 100 000,- Kč) 
a) Oprava hřbitovní kaple, dodatek o změně termínu 
b) Oranžový přechod u STS, výběr zhotovitele 
c) Veřejná zakázka ZŠ, dodávka výpočetní techniky 
d) Veřejná zakázka ZŠ, dodávka počítačových lavic 

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

i) studie proveditelnosti přemístění lékařů do bloku městského úřadu 
ii) studie proveditelnosti přístavby ZŠ 
iii) termíny zasedání, 1. Pololetí 2017 (25.1.; 1.3.; 29.3.; 26.4.; 31.5.; 28.6.; 26.7.; 30.8.) 

b) výborů  
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 vynechání bodu: 3f) Schválení směnné smlouvy (parc.č.st. 
467/29, 384/36, a 407/40). Zastupitelé schválili upravený program zasedání v přítomném 
počtu 7 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 Ing. Jaroslav Morávek a Mgr. Ing. Martin 
Ponert, jmenovaní souhlasili. 

3) Ke schválení zastupitelstvem města 
a) Úprava směrnice 1/2016 o VZMR 

Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání směrnici 1/2016 o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu. Vzhledem ke skutečnosti, že schválen byl protinávrh usnesení, 

který rozšiřuje působnost směrnice i na příspěvkové organizace, bylo nutné tento fakt do 

směrnice promítnout. Podkladem pro tento bod je finální znění "Směrnice č. 2/2016 o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" (část 2 podkladů) a revidovaný dokument 

směrnice původní (část 3 podkladů), ze kterého jsou patrné provedené změny textu.  

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, schvaluje Zastupitelstvo Města Veltrusy směrnici č. 2/2016 o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu v předloženém znění. 

Hlasování: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

b) Rozpočtové opatření č. 4/2016 

Rozpočtová opatření vycházejí z pojetí § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou to taková opatření, 

která v daném rozpočtovém období mění závazné ukazatele rozpočtu na základě možných 

úprav v rámci organizačních, metodických nebo věcných změn, podléhají schválení 

zastupitelstva obce ve smyslu vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona o 

obcích, který vypracovala hospodářka města. 

Starosta města předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 4/2016 

(část 2 podkladů). 

Po těchto rozpočtových změnách se objem příjmů sníží o -1.144.014,90 Kč a u výdajů se 

také sníží o -1.144.014,90 Kč, financování 0,- Kč, tj. celkové příjmy budou činit 

31.785.603,10 Kč, celkové výdaje budou činit 34.950.787,10-Kč, financování zůstává ve 

výši -3.165.184,- Kč. Rozpis je uveden v příloze k rozpočtovému opatření č. 4/2016  (část 

2) 
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U příjmové části se jedná především o vyrovnání upraveného rozpočtu se skutečně 

přijatými dotacemi, a to z Úřadu práce na VPP, od obcí, na volby a na dotaci z MŽP 

„Zateplení MŠ“, která se přesouvá do r. 2017. Dále se navýšily dle na skutečnosti některé 

příjmy z daní, a to z OSVČ, DPH a nemovitostí. 

U výdajů se navyšuje položka o vícenáklady použité na opravu kaple (spolufinancování z 

dotace z MMR), dále dochází ke snížení předpokládaných výdajů na akce, které se letos 

nestihnou a bude se s nimi počítat do rozpočtu r. 2017, především územní plán, kamerový 

systém a další projekty a studie.  

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 §84 zákona 128/2000 Sb. zákon o 

obcích, rozpočtové opatření č. 4/2016 v předložené podobě. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

c) Rozpočtové provizorium na rok 2017 

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vypracovává město svůj 

rozpočet na základě údajů státního rozpočtu a rozpočtu kraje, kterými jsou určeny 

konkrétní vztahy k rozpočtu města. 

Podle § 13 zák. 250/2000 Sb., nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového 

roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení 

rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. 

V období rozpočtového provizoria v souladu se zákonem nesmí výdaje na běžný provoz 

překročit v jednotlivých měsících 1/12 skutečnosti roku 2016. 

Město hradí pouze výdaje na činnost spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající 

z uzavření smluv, provozní výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a 

samostatného fungování města. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:  

Zastupitelstvo města bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému provizoriu na rok 

2017.  

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017, měsíční čerpání ve 

výši 1/12 schváleného rozpočtu 2016. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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d) Návrh rozpočtu 2017 

Zastupitelstvo V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

vypracovává město finanční plán - svůj rozpočet (příloha část_2)  

Návrh rozpočtu města pro rok 2017 v základních parametrech vychází a navazuje na 

rozpočtový výhled města na období 2015-2019, z předpokladu schváleného státního 

rozpočtu pro rok 2017 a v podrobnostech pak realizovaných příjmů a výdajů letošního 

rozpočtu a předpokladu jejich naplnění. 

Rozpočet města je navržen jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen finančními 

prostředky z minulých let (i z přebytku hospodaření za rok 2016). Rozpočet města zajišťuje 

základní chod města, běžnou správu a údržbu města, údržbu a opravy městského 

majetku, chod městského úřadu a příspěvkové organizace. Hlavními prioritami pro rok 

2017 jsou záměry, které se nepodařilo zabezpečit v roce 2016, tj. dokončení přechodů na 

Nám. Ant. Dvořáka a chodníku Třebízského x Alešova, přechod Palackého (u STS), 

parkoviště u hřiště u Sokolovny, výstavba chodníků svépomocí, dokončení územního 

plánu, pořízení kamerového systému. Můžeme očekávat přidělení 2 dotací z OPŽP na 

jednotlivé akce „Oddělený sběr BRKO - pořízení štěpkovače a nakladače“ a „Obnovu 

lipové aleje“. Dále je reálné získání dotace z ESF (Operační program „Zaměstnanost“; 

projekt „Moderní a otevřený úřad“). Bude se pokračovat ve splácení úvěru od ČS., a.s., 

poskytnutého na „Dopravní zklidnění dopravy ve Veltrusích“. 

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny, jako každý rok, zejména daňovými příjmy, které jsou 

nejvýznamnější součástí rozpočtu a představují 95 % veškerých příjmů obce. Při stanovení 

jejich výše vychází návrh z předpokládané výše výnosu jednotlivých daní pro rok 2017.  Co 

se týká místních poplatků, tak návrh nepředpokládá jejich změnu. Příspěvek na výkon 

státní správy, který je městu poskytován prostřednictvím Středočeského kraje, zůstává na 

stejné výši. Ostatní příjmy rovněž zůstávají téměř stejné jako v letošním roce. 

Výdaje rozpočtu vychází rovněž z výdajů letošního roku a zajištění základního chodu 

města. Rozpočet počítá s nutnými opravami některých budov - dům hrobníka, příprava 

studie na přístavbu Měú (lékařské ordinace) a ZŠ, nákup pozemku a případně dalších 

nemovitostí. Převážná část výdajů slouží k zajištění chodu města (údržba a opravy 

městského majetku, veřejné osvětlení, sběr a svoz komunálního velkoobjemového, 

nebezpečného a biologického odpadu, činnost městského úřadu (výkon správy a 

samosprávy) zabezpečení provozu školky a školy (neinvestiční příspěvek PO). Dále návrh 

rozpočtu počítá s podporou společenského a kulturního života ve městě, příspěvky 

společenským organizacím a spolkům a podporu tradičních akcí v rámci grantového 

programu. Financování představuje zabezpečení financování schodku rozpočtu, který 

bude hrazen z finančních prostředků minulých let a přebytkem hospodaření roku 2016 

(návrh přepokládá ve výši 10 mil. Kč). Dále se bude pokračovat v úhradách splátek z 

dlouhodobě přijatého úvěru (2,5 mil. Kč). 
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 Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 bude nejméně po dobu 15 dnů před projednáním v 

zastupitelstvu města zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě způsobem 

umožňující dálkový přístup. 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně, ve lhůtě stanovené 

do 10. 1. 2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 25. 1. 

2017. 

 Starosta města přečetl návrh Rozpočtu pro rok 2017. Zastupitelstvo města projednalo a 

vzalo na vědomí návrh rozpočtu pro r. 2017, který je koncipován jako schodkový.  

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, návrh rozpočtu 

na rok 2017. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

e) Nájemní smlouva, dům hrobníka 

Na základě žádosti pana Josefa Mace o přechod nájmu v domku hrobníka (část 2 

podkladů) předkládá starosta zastupitelům nájemní smlouvu (část 3 podkladů), jejíž 

plnění bude dle dohody obou stran trvat do konce měsíce března 2017. Nájemní smlouvu 

bude možné případně prodloužit podle okolností, které budou dány plánovanou 

rekonstrukcí tohoto domu v roce 2017. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s přechodem nájmu domku hrobníka, dle ust. 1 a 2 § 2279 

zákona 89/2012 Sb. Zákon Občanský zákoník, do konce měsíce března 2017 na pana 

Josefa Mace a souhlasí s podpisem předložené nájemní smlouvy. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

4) Veřejné zakázky (nad 100 000) 
a) Oprava hřbitovní kaple, dodatek o změně termínu 

Vedení města předkládá ke schválení Dodatek č. 2 (část_2 podkladů) se zhotovitelem 
stavby „Udržovací práce na hřbitovní kapli“ firmou MAO, a.s. 
Dodatek se týká prodloužení termínu realizace dokonce roku v důsledku nedostatku 
potřebného množství dlažby na trhu a její přímé objednání u výrobce, který ji zadával 
do výroby, všechny tyto okolnosti způsobily zdržení, které bude vyřešeno navrženým 
prodloužením termínu. Prodloužení nemá vliv na čerpání dotace. Kromě uvedeného 
došlo, z důvodů nevhodného počasí do konce roku, k vyjmutí položky nátěr střešní 
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krytiny a ve stejné finanční hodnotě přibyla položka za zahradní obrubníky pro 
okapový chodník (část_3 podkladů). 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města souhlasí se zněním Dodatku č. 2 se zhotovitelem stavby 
„Udržovací práce na hřbitovní kapli“ MAO, a.s., který se týká prodloužení termínu 
realizace díla do 30. 12. 2016 a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. 
 
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

b) Oranžový přechod u STS, výběr zhotovitele 

Dne 13. 12. 2016 zasedala výběrová komise za účelem otevření obálek a výběru 
nejvhodnější nabídky pro realizaci akce "Oranžový přechod u STS". 
 
Starosta města předkládá zastupitelům na základě dokumentů: 

  "PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK" (část 2 podkladů) 

  "PROTOKOL O JEDNÁNÍ" (část 3 podkladů)  

  "ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA" firma Dopravní 
značení Mělník (část 4 podkladů), cena 534.445,55 Kč 

  "ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA" firma Elektroservis 
Mělník (část 5 podkladů), cena 591.538,44 Kč 
ke schválení  

  "OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE" (část 6 podkladů).  
 
Následně bude uzavřena smlouva o dílo, kterou zastupitelé odsouhlasili v rámci 
zadávací dokumentace na 24. zasedání (dne 5. 10. 2016) s nejvýhodnějším 
uchazečem, "STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.". 
 
Soupis prací jako součást projektové dokumentace byl na částku 445.434,66 Kč bez 
DPH. 
Ocenění soupisu prací navrženým vítězným dodavatelem je ve výši 349.992,47 Kč bez 
DPH. 
 
Pan Mach se zeptal pana místostarosty, zda věděli o firmách, které se přihlásily. 
Místostarosta odpověděl, že zadali firmě Otidea, aby byly osloveny 3 firmy: Dopravní 
značení, Elektroservis, s.r.o. a Jaznak, s.r.o. Navíc se ozvala ještě stavební firma 
Neumann s.r.o. 
 
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města, v souladu s odst. 2. čl. V., Směrnice č. 1/2016 zastupitelstva 
města Veltrus o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, rozhoduje, na základě 
"Protokolu o otevírání nabídek" a "Protokolu o jednání komise" ustanovenou  
6. 12. 2016 starostou města, o výběru nejvhodnější nabídky předložené firmou 
"Stavební firma Neumann s.r.o.". 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
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Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

c) Veřejná zakázka ZŠ, dodávka výpočetní techniky 

Vedoucí příspěvkové organizace předkládá zastupitelstvu v souladu s jeho 
rozhodnutím návrh smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výběrové 
řízení na dodávku notebooků pro ZŠ Veltrusy ", která bude realizovaná za účelem 
nákupu notebooků pro ZŠ Veltrusy v rámci rekonstrukce počítačové učebny.  

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

V souladu se směrnicí č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; resp. v 
souladu s usnesením zastupitelstva, že daná směrnice platí i pro příspěvkové 
organizace, schvaluje zastupitelstvo předloženou kupní smlouvu pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

d) Veřejná zakázka ZŠ, dodávka počítačových lavic 

Vedoucí příspěvkové organizace předkládá zastupitelstvu v souladu s jeho 
rozhodnutím návrh smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
"Výběrové řízení na realizaci renovace vybavení počítačové učebny ZŠ Veltrusy", 
která bude realizovaná za účelem renovace vybavení počítačové učebny ZŠ Veltrusy.  
 
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 
 
V souladu se směrnici č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; resp. v 
souladu s usnesením zastupitelstva, že daná směrnice platí i pro příspěvkové 
organizace, schvaluje zastupitelstvo předloženou kupní smlouvu pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu. 
 
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

 

5) Informace 
a) vedení obce 
i. studie proveditelnosti přemístění lékařů do bloku městského úřadu 

Pan starosta informoval, že v této věci probíhají konzultace s architekty (i lékařkami), 
které směřují k upřesnění zadání této studie. Pan místostarosta sdělil, že se nejdříve 
musí zabezpečit lékařky, aby měly kde ordinovat, architekti navrhli blok kolem MěÚ.    

 

ii. Studie proveditelnosti přístavby ZŠ 

Starosta informoval, že se během roku 2016 potvrdila potřeba rozšířit ZŠ a to mj. 
v souvislosti s výhledem na rozšiřování spádovosti školy, dále bude probíhat výstavba 
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v lokalitě U Luhu a U Střelnice, kde lze očekávat nárůst obyvatel.  Ve škole se již 
v současné době nedostává prostoru hlavně na „půlené hodiny“, s čímž souvisí 
možnost využít výzvu z integrovaného regionálně operačního programu (tzv. IROP), 
která by mohla pokrýt až 90% nákladů na přístavbu, což je velmi výhodné. Výzvy by 
měly být jednou za rok do roku 2020. V roce 2017 by byla zadána studie 
proveditelnosti přístavby ZŠ, případně projektovou dokumentaci, aby se mohlo o 
dotaci žádat. Touto problematikou se už zabývali dva architekti – arch. Patrik Hoffman 
a arch. Jiří Hánl.  Existují různé varianty, kam školu přistavět. Každá má svá pro a proti. 
Nejpravděpodobnější variantou se dlouho jevila vertikální přístavba, což by bylo 
zřejmě nejdražší. Proto se zastupitelé zabývali myšlenkou pořídit pozemek, který je 
naproti škole – pozemek p. Matějčka. Část dotace z IROPu lze uplatnit na nákup 
pozemku. Je potřeba se sejít s paní ředitelkou, která má spoustu plánů a záměrů a 
bude potřeba je nějakým způsobem uskromnit a zadat priority. Ing. Baránkovou 
zajímalo, kolik učeben bude v plánu přistavovat, p. ředitelka odpověděla, že 
minimálně cca 4, lépe 6. 

iii. Termíny zasedání, 1. pololetí 2017 (25.1.;1.3.;29.3.;26.4.;31.5.;28.6.;26.7.;30.8.) 

Starosta navrhl termíny zasedání na 1. pololetí 2017. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené termíny zasedání. 
 
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 
 Schváleno: 8:0:0. 

  
b) Výborů  

Ing. Dykast sdělil, že Výbor pro rozvoj obce a ekologii obdržel nějaké podněty od 
občanů na doplnění strategického plánu. Do 10. ledna 2017 by Ing. Dykast připravil 
finální verzi. 
 

c) Zastupitelé 
Zastupitelé dostali první podklady k připomínkování na územní plán.  
Zhotovitel požádal o připomínky na územní plán (do 30.12.).  
Dále byla dokončena studie proveditelnosti protipovodňových opatření, která bude 
zaslána k vyjádření na ORP Kralupy. 
Dále se chce vedení města zabývat dotací na hasičský vůz, případně na dovybavení 
hasičské jednotky.  
Od 1. 3. 2017 by měl být zahájen projekt „Moderní a otevřený úřad“ (projekt z ESF, 
kofinancování 5 %.  
Doporučuje se projektová dokumentace na ul. Seifertova a Třebízského; na chodníky 
Opletalova, část Klicperova a pasport komunikací. 
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6) Diskuze 

Pan Fechtner se zeptal na nové informace ohledně kláštera. Starosta odpověděl, že dle 
dostupných informací ví, že probíhá studie proveditelnosti hospicového areálu, ředitel 
obecně prospěšné společnosti (ing. Kníže se snaží získat finanční prostředky z různých 
zdrojů.  

7) Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 26. Zasedání, všem aktivním za 
spolupráci během a v 19:40  hod. ukončil jednání. Další zasedání se bude konat 25. 1. 
2017. 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 14. 12. 2016 – zápis číslo 26 
1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 26. Schváleno: 7:0:0. 

2) V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje Zastupitelstvo Města Veltrusy směrnici č. 
2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v předloženém znění. 
Schváleno: 7:0:0. 

3) Zastupitelstvo města schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 §84 zákona 128/2000 Sb. 

zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 4/2016 v předložené podobě.  

Schváleno: 8:0:0. 

4) Zastupitelstvo města bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému provizoriu 

na rok 2017. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017, 

měsíční čerpání ve výši 1/12 schváleného rozpočtu 2016. Schváleno: 8:0:0. 

5) Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, návrh 

rozpočtu na rok 2017. Schváleno: 8:0:0. 

6) Zastupitelstvo města souhlasí s přechodem nájmu domku hrobníka, dle ust. 1 a 2 § 

2279 zákona 89/2012 Sb. Zákon Občanský zákoník, do konce měsíce března 2017 na 

pana Josefa Mace a souhlasí s podpisem předložené nájemní smlouvy.  

Schváleno: 8:0:0. 

7) Zastupitelstvo města souhlasí se zněním Dodatku č. 2 se zhotovitelem stavby 

„Udržovací práce na hřbitovní kapli“ MAO, a.s., který se týká prodloužení termínu 

realizace díla do 30. 12. 2016 a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku. 

Schváleno: 8:0:0. 

8) Zastupitelstvo města, v souladu s odst. 2. čl. V., Směrnice č. 1/2016 zastupitelstva 

města Veltrus o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, rozhoduje, na základě 

"Protokolu o otevírání nabídek" a "Protokolu o jednání komise" ustanovenou 6. 12. 

2016 starostou města, o výběru nejvhodnější nabídky předložené firmou "Stavební 

firma Neumann s.r.o.". Schváleno: 8:0:0. 

9) V souladu se směrnicí č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; resp. 

v souladu s usnesením zastupitelstva, že daná směrnice platí i pro příspěvkové 

organizace, schvaluje zastupitelstvo předloženou kupní smlouvu pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu – nákup PC do počítačové učebny". Schváleno: 8:0:0. 

10) V souladu se směrnici č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; resp. 

v souladu s usnesením zastupitelstva, že daná směrnice platí i pro příspěvkové 

organizace, schvaluje zastupitelstvo předloženou kupní smlouvu pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu – dodávka lavic pro počítače“. Schváleno: 8:0:0. 

11) Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené termíny zasedání. Schváleno: 8:0:0. 
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Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Morávek       ______________   

 Mgr. Ing. Martin Ponert       ______________  

Starosta: Mgr. Filip Volák        _____________  

Zapsala: Eva Bittnerová 


