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Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy 

zápis č. 7 

ze dne 18. 5. 2015 

 

 

Místo konání:   bydliště předsedkyně finančního výboru na adrese Štěp. Bendy 577, Veltrusy 

 

Přítomni:  Ing. Šťastná Barbora, Ing. Štulík Vladimír, Kohout Michal 

 

Hosté: - 

 

Omluveni: - 

 

 

Doba trvání: 18:30 – 20:45 

 

 

Program: 

 

 

I. Úvod, program jednání 

II. Projednání odmítnutí návrhu výše nájmu za pozemek č. 71/1 

III. Plán činnosti finančního výboru na období květen - srpen 2015 

IV. Rekapitulace usnesení 

V. Závěr 
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I. Úvod, program jednání 

 

Jednání finančního výboru zahájila Barbora Šťastná a seznámila přítomné s dnešním programem. 

 

Usnesení 7/1 Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

 

II. Projednání odmítnutí návrhu výše nájmu za pozemek č. 71/1 

 

Zájemci o pronájem severozápadního cípu pozemku parc. č. 71/1 v k.ú. Veltrusy (80 m2) odmítli 

navrhovanou výši ceny za pronájem, kterou schválilo Zastupitelstvo města Veltrusy na 6. zasedání 

dne  25. 3. 2015. Cena za pronájem ve výši 50,- Kč/m
2
, kterou zastupitelstvo schválilo, se jeví 

zájemcům jako neadekvátní. Jako zdůvodnění zájemci ve svém dopise ze den 6. 5. 2015 uvádějí 

následující informace: „Pozemek je využíván po dobu tří měsíců v roce z důvodu využívání 

bazénu. Zbytek pozemku je námi pravidelně udržován, stejně tak dalších cca 100 m
2
 pozemku 

města za bytovým domem 585. Využívání zlomku pozemku v letních měsících v poměru 

s pravidelným udržováním jeho větší části za poplatek 50 Kč/m
2
 se nám nezdá odpovídající a 

žádáme jeho snížení“. 

 

Částka stanovená za nájem pozemku byla zastupiteli stanovena s ohledem na již předchozí 

využívání pozemku zájemci o pronájem. 

 

Pokud tedy skutečně zájemci o pronájem udržují pozemek v rozsahu výše uvedeném, navrhuje 

finanční výbor snížení ceny za pronájem o 50 %. V případě, že zájemci nebudou tuto cenu 

akceptovat, je nutné vyzvat je, aby uvedli pozemek do původního stavu. 

 

Usnesení 7/2.:  Finanční výbor navrhuje snížení ceny za pronájem o 50 %. V případě, že zájemci 

nebudou tuto cenu akceptovat, je nutné pozemek uvést do původního stavu. 

 3 pro, 0 proti 

III. Plán činnosti finančního výboru na období květen - srpen 2015 

 

Členové finančního výboru zhodnotili splnění plánu činnosti na období únor – duben 2015. 

Vzhledem k nutnosti řešit jiné aktuální záležitosti nebyla vzhledem k časové tísni provedena 

kontrola smluv a položek nákladů a investic za roky 2010-2013. Tuto činnost tedy finanční výbor 

převádí na období měsíce července a srpna. 

 

 

1. Kontrola plnění rozpočtu výkazu Fin 2-12 k 30. 4. 2015 

 Termín: do 6/2015 

 

2. Kontrola vybraných smluv uzavřených v letech 2010 – 2013 

 Termín: 7-8/2015 

 

3. Kontrola vybraných položek nákladů a výdajů na investice roku 2010 – 2013 zejména 

z hlediska přezkoumání hospodaření s finančními prostředky 

 Termín: 7-8/2015 

 

4. Plnění úkolů, kterým pověřilo FV zastupitelstvo, starosta, ostatní výbory, občané, apod. 

 Termín: průběžně 



3 
 

  

Usnesení 7/3.:  Finanční výbor schvaluje plán činnosti na období květen až srpen 2015 

 3 pro, 0 proti 

 

IV. Rekapitulace usnesení 

 

Usnesení 7/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

Usnesení 7/2: Finanční výbor navrhuje snížení ceny za pronájem o 50 %. V případě, že zájemci 

nebudou tuto cenu akceptovat, je nutné pozemek uvést do původního stavu. 3 pro, 0 proti 

 

Usnesení 7/3:  Finanční výbor schvaluje plán činnosti na období květen až srpen 2015:  

 3 pro, 0 proti 

 

 

 

I. Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci. 

 

 

Sepsala: Ing. Barbora Šťastná 


