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Zápis 
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. 

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy 

Přítomni:  Ing. Marta Baránková, Tomáš Čapek, 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: 0 

Ověřovatelé: Tomáš Čapek, Michal Kohout 

Doba trvání: 18.00 – 21:52 hod. 

Program: 

1) Úvod, úprava a schválení programu 
2) Jmenování ověřovatelů 
3) Ke schválení zastupitelstvem města 

a) Schválení rozpočtu obce pro rok 2015 
b) Žádost o odkup části pozemku města st. 71/1. 
c) Dar pozemku městu. 
d) Příspěvek veltruským dětem, které navštěvují soukromou mateřskou školu. 
e) Žádost Maraton klubu Miřejovice. 
f) Žádost Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. 
g) Žádost SRPŠ při Základní škole Veltrusy. 
h) Žádost Obce baráčníků Veltrusy. 
i) Žádost Sportovní akademie 
j) Prominutí poplatků za komunální odpad JSDH. 
k) Žádost Sboru dobrovolných hasičů. 
l) Žádost připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet" 
m) Žádost o změnu nájemce nebytových prostor, smlouva. 

 
4) Informace 

a) vedení obce 
b) výborů 
c) zastupitelů 

5) Diskuze 
6) Závěr 
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1) Úvod 

V 18:00 zahájil starosta zasedání zastupitelstva, přivítal všechny přítomné a oznámil, že 
program byl doplněn o body 3.j až 3.m z důvodu, že žádosti přišly v průběhu tohoto 
týdne. Zastupitelé schválili doplněný program v přítomném počtu 11 členů. 
 

2) Jmenování ověřovatelů 
Starosta navrhl, aby se ověřovateli zápisu stali Tomáš Čapek a Michal Kohout. 

3) Ke schválení zastupitelstvem města 

a) Schválení rozpočtu obce pro rok 2015 

Starosta konstatoval, že před komunálními volbami předchozí zastupitelstvo 
schválilo, aby rozpočet pro r. 2015 schvalovalo již nové zastupitelstvo. Na minulém 
zasedání bylo schváleno provizorium na rok 2015 a nyní je nutné schválit řádný 
rozpočet. Požádal předsedkyni finančního výboru Ing. Štastnou, aby přednesla návrh 
finančního výboru. Vysvětlila, že změny vycházely ze tří důvodů – konkretizace 
přidělených příjmů, které budeme moci čerpat v roce 2015 a výdajové části rozpočtu. 
Dále přehodnocení investičních záměrů (konkretizace daňových příjmů, odvod 
z loterií apod.) Vysvětlila zásadní provedené změny v rozpočtu. Součet příjmů bez 
financování je32.187 tis. Kč,- Kč. Položky financování tvoří (příjem) použití finančních 
prostředků uložených na běžném účtu výši 2.000.000,- Kč a (výdaj) splátka úvěru ve 
výši 2,5 mil. Kč Ing. Dykast se zeptal, proč je ve výdajích kalkulováno 2,5 mil. Kč. Jedná 
se o splátku úvěru. 

Dále okomentovala změny ve výdajích, byla navýšena částka např. na silnice 
(materiál), další významnou položkou v rozpočtu je výstavba chodníků, půjde o jiné 
priority než je projekt „multifunkčního objektu“ na náměstí. Další položkou je 
rozpočet MŠ – který byl upraven, starosta doplnil, že proběhla anketa o 
nadstandardní lékařské péči v MŠ a vysvětlil, proč jsou výdaje na tuto službu sníženy, 
firma Česká rafinérská a.s. radikálně snížila příspěvek a město nyní financuje služby 
z 80 %, což je finančně velice náročné. Z ankety vyplynulo, že 70 % rodičů je pro to, 
aby se tato nadstandardní služba zachovala a byli by ochotni přispívat 120 - 130 Kč 
měsíčně. Město může péči podpořit v roce 2015 částkou 100 tisíc Kč a v roce 2016 by 
mělo jít o částku 50 tisíc. Úsporné opatření je navrhováno v kontextu potřebných 
investičních záměrů – např. rekonstrukce topení a kofinancování k projektu zateplení 
a výměny oken. Pan Kyselý vysvětlil, proč byla dotace ze strany České rafinérské, a.s. 
snížena – je to z důvodu, že město usilovalo o zachování imisní buňky. Ing. Dykast ze 
zeptal, kolik hodin ročně stráví paní doktorka ve školce? Starosta odpověděl, že 
zhruba 4 hodiny měsíčně, celkem tedy asi 50. Jedna z občanek se zajímala, proč 
nemůže zdravotní péče fungovat bez záštity paní doktorky. Částka je dle jejího názoru 
příliš vysoká, nebylo by možné oslovit někoho jiného? Ing. Dykast se zeptal, proč 
obecně prospěšná společnost (Alergie, o.p.s.) dostává peníze od České rafinérské, a.s. 
a přeposílá je městu? Starosta odpověděl, že je to pro ni výhodnější. 

Ing. Šťastná okomentovala další výdaje - bylo přidáno 2,5 mil. na projekt zateplení 
MŠ, který se plánuje v letech 2015-2016. U ZŠ byla zohledněna úspora, která 
vyplynula ze zateplení budovy. Zahrnut byl i konvektomat, protože výdaj v roce 2014 
neproběhl. Upravené jsou náklady na knihovnu, kde se vycházelo se z plnění rozpočtu 
2014, který nebyl zcela vyčerpaný. Byly vyčleněny finance na případné opravy např. 
kulturního domu a především domu služeb. U pohřebnictví výdaje převyšují výrazně 
příjmy. Sníženy byly výdaje na technické služby, ale je potřeba přidat finanční 
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prostředky na nový vůz – (bude řešeno podle dotačních titulů). Paní Dekastello se 
zeptala, kdo bude kontrolovat činnost pana Vasila (údržba zeleně)? Starosta 
odpověděl, že vedoucí technické služby nebo vedení města. Dále proběhla diskuze 
k systému technických služeb. Další velké výdaje jsou na komunální odpad, skládka. 
Co se týká SDH, přidávalo se zejména na opravu techniky. Co se týká výdajů na 
zastupitelstvo, muselo se zohlednit odstupné pro minulé vedení. Došlo ke snížení 
osobních nákladů na zaměstnance Měú. Další výdaje se týkají např. vypořádání 
s rodinou Zelinkových za pozemek, potenciální pokuta ÚOHS a FÚ. Uspořená částka 
po odečtení příjmů a výdajů je celkem 2.185 tis. Kč. Tato částka bude zahrnuta do 
položky výdajů finanční rezerva. Ing. Šťastná vysvětlila, že je třeba rozhodnout o tom, 
zda se bude schvalovat rozpočet jako vyrovnaný nebo přebytkový. Jedna z občanek se 
zeptala, zda je v rozpočtu počítáno i s částkou na dořešení protipovodňové ochrany 
Veltrus. Starosta odpověděl, že v rámci finanční rezervy je možné opatření realizovat, 
ale je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci, ideálně v kontextu dotačních 
titulů v tomto roce a v letech následujících. Místostarosta to okomentoval s tím, že 
v Kralupech nad Vltavou byl pověřen pracovník, který se tím zabývá a již je s ním 
domluvena schůzka. Rezerva se bude čerpat na základě případných rozpočtových 
opatření. Pan Kyselý navrhl zpracovat projekt na novou kotelnu ve školce. Ing. 
Šťastná upozornila, že pokud se schválí rozpočet jako vyrovnaný, rozdíl (2 mil. Kč – 
2,5 mil. Kč) se musí dofinancovat. Ing. Dykast se zeptal, jak dopadl rok 2014 ohledně 
porovnání příjmů a výdajů? Ing. Šťastná odpověděla, že bude doplněno dle finální 
účetní uzávěrky. Zastupitelstvo obce schválilo předložený rozpočet pro rok 2015 
v mírně přebytkové podobě včetně odsouhlasené úpravy, které proběhly během 
tohoto jednání. Odsouhlasený přebytek ve výši 501 tis. Kč bude použit na krytí rozdílu 
vyplývajícího z financování.  

– 11:0:0 (viz usnesení č. 2). 

 
b) Žádost o odkup části pozemku města st. 71/1 

Město vlastní pozemek čísla parc. č. 71/7. Dne 31. 12. 2014 obdrželo město žádost 
pana Vaňáska a paní Kašparové o odkup cca 66 m2 z pozemku, situovaného mezi 
náměstím a ulicí Štěp. Bendy. Vedení nedoporučuje, aby se pozemek prodával. Ing. 
Dykast se zeptal, zda někdo obec oficiálně požádal? Místostarosta promítl žádost a 
řekl, že cena nebyla nabídnuta. Zastupitelstvo města neodsouhlasilo prodej části 
pozemku parc. č. 71/1 – 8:1:2 /proti – pan Čapek, zdrželi se – pan Kohout, Ing. 
Šťastná/. Starosta doplnil, že město je ochotno pozemek pronajmout, ale o prodeji 
neuvažuje.  
 

c) Dar pozemku městu 
Místostarosta vysvětlil situaci a objasnil důvodovou zprávu. Dar, předložený 

průvodním dopisem ze dne 07. 07. 2014, vyplývá ze skutečnosti, že severovýchodní 

roh, oddělený pod parc. číslem 125/165 o výměře 6m2, žlutě vyznačeného pozemku 

p.č. 125/99, byl zmenšen o 6m2 ve prospěch veřejné komunikace. Stávající majitelé, 

manželé Šobovi, předkládají darovací smlouvu, která převádí 6m2 do majetku města. 

Pozemek o výměře 6m²  byl zaměřen geodetem, bylo mu přiděleno parcelní číslo. Ing. 

Baránková řekla, že se fyzicky přesvědčila o tom, že roh pozemku manželům Šobovým 

již nepatří. Zeptala se, proč v geometrickém plánu bylo původně, že pozemek odkoupí 

pan Kohout a následně ho daruje městu? Vyjádřila názor, že má problém s tím, 

„zvednout ruku pro pozemek, který není v katastru ani listu vlastnictví“. V §12, 
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zákona o majetku ČR, je zmíněno, že se může darovat jen pozemek, který je uveden 

v katastru nemovitostí. Zeptala se, zda byla transakce předjednána na katastrálním 

úřadu v Mělníku? Místostarosta podal vysvětlení – k tomu, aby došlo ke vkladu do 

katastru nemovitostí je podmínkou podepsání smlouvy mezi městem a manžely 

Šobovými. Důvod, proč to nebylo řešeno již v roce 2010 je ten, že Šobovi měli na 

nemovitost hypotéku. Pan Kohout bude plátcem všech poplatků, spojených 

s darováním pozemku. Situace byla konzultována s JUDr. Šlehoferovou. Ing. Dykast se 

zeptal, jak se řeší darovací daň? Místostarosta odpověděl, že ze zákona jde darovací 

daň za nabyvatelem. Schváleno – 10:0:1 /zdržela se – Ing. Baránková/ 

d) Příspěvek veltruským dětem, které navštěvují soukromou mateřskou školu 
Zastupitelé od roku 2012 pravidelně schvalují finanční příspěvek pro děti z Veltrus, 
které z kapacitních důvodů nenavštěvují mateřskou školu státní, ale soukromou. Na 
základě podané žádosti pana Staňka bylo navrženo usnesení. K dnešnímu datu byla 
zatím podána jedna žádost. Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2015 příspěvek pro 
děti s trvalým pobytem ve Veltrusích, které navštěvují soukromou mateřskou školu ve 
Veltrusích „U obory“ a jsou starší tří let, ve výši 1.000,-Kč/měsíc na pobyt a 6,-/Kč na 
oběd. Oba příspěvky jsou podmíněné potvrzením celodenní přítomnosti dítěte v 
mateřské škole a rozhodnutím o nepřijetí do státní mateřské školy – 11:0:0 

 
e) Žádost Maraton klubu Miřejovice 

Maraton klub Miřejovice z. s. podal dne 15. 1. 2015 žádost o finanční příspěvek 

5.000,- Kč na pořádání 7. ročníku Miřejovického půlmaratonu. V dalších podkladech 

je uvedena specifikace smlouvy, pan J. Burian (ředitel závodu) dnes dorazil na MěÚ 

s prezentací rozpočtu akce. Jedná se o velkou akci, přesahující místní region. Veltrusy 

budou uvedeny jako partner (loga atp.). Pan Čapek komentoval, že Miřejovický 

půlmaraton je součástí tzv. „Kobras –poháru“, jedná se opravdu o jedinečnou akci. 

Starosta poznamenal, že je předpoklad případné spolupráce při dalších akcích, 

podpora sportovních akcí města atd. Schváleno – 9:1:1 /proti Mgr. Ing. Ponert, zdržel 

se p. Kyselý/. 

f) Žádost Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice 
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice požádala dne 14. 1. 2015. o finanční 

příspěvek na podporu projektu "Resocializace pacientů PNHoB 2015". Nemocnice má 

pět pacientů z naší obce, vedení obce navrhuje podpořit projekt 500,-Kč na každého z 

našich pacientů. Rozpočet projektu je 500.000,- Kč. Podpora povede ke vzájemné 

spolupráci, propagaci atd. Schváleno – 8:2:1 /proti Mgr. Ing. Ponert, Ing. Dykast, 

zdržel se pan Čapek/ 

g) Žádost SRPŠ při Základní škole Veltrusy 
SRPŠ při ZŠ Veltrusy požádalo dne 8. 1. 2015. o finanční příspěvek na podporu 

školního plesu. Starosta navrhl částku 2.000,- Kč a doplnil, že až se schválí grantový 

systém, nebude se moci žádat o stejnou věc znovu. Oznámil, že škola může opět 

počítat s podporou ze strany obce na akci „Bezva den“. Ing. Dykast vznesl protinávrh, 

a to přispět částkou 5.000,- Kč. Hlasování o protinávrhu – 1:9:1 /pro – Ing. Dykast, 

zdržel se – Mgr. Volák/. 
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Hlasování o původním návrhu – 10:0:1 /zdržel se – Ing. Dykast/.  

Pan Kyselý – odchod 20:33 h 

h) Žádost Obce baráčníků Veltrusy 
Obec Baráčníků ve Veltrusích požádala dne 12. 1. 2015. o finanční příspěvek na 
hudbu staročeského plesu. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2.000,-Kč 
na podporu hudby staročeského plesu – 10:0:0. 

i) Žádost Sportovní akademie 
Sportovní akademie P&M Petry Kadlecové požádala dne 20. 1. 2015. o finanční 

příspěvek na sportovní činnost a podporu závodníků ve sportovní akademii P&M 

Petry Kadlecové a o možnou spolupráci. V rámci dodatečného zjišťování vedením 

města je v akademii minimálně sedm dětí z Veltrus. Otázkou zůstává výše příspěvku. 

Starosta se zeptal sportovního výboru na návrh a sám navrhl částku 1.500,- Kč.  Ing. 

Baránková vznesla protinávrh – přispět částkou 3.000,- Kč. 

Hlasování o protinávrhu – 1:8:1 /pro – Ing. Baránková, zdržel se – Mgr. Volák/ 

Ing. Dykast navrhl žádost zamítnout a projednat ji, až ji podají v rámci grantového 

systému. Zastupitelstvo města žádost neschvaluje – 8:1:1 /proti – Baránková, zdržel 

se – Volák/ 

Pan Čapek poznamenal, že by rozděloval, pokud žádá neziskovka nikoliv podnikatel.  

j) Prominutí poplatků za komunální odpad JSDH 

V minulých letech byl členům výjezdové jednotky JSDH s trvalým pobytem ve 

Veltrusích promíjen poplatek za komunální odpad.  Dne 27. 1. 2015 požádali aktivní 

členové JSDH o prominutí poplatku za komunální odpad pro rok 2015. Žádost byla – 

na základě konzultace s. p. účetní a fin. výborem – zamítnuta s tím, že adekvátní 

částka (500 Kč) bude aktivním členům poskytnuta v podobě navýšení finanční 

odměny v rámci DPP.  

Zastupitelstvo obce neschvaluje pro členy JSDH s trvalým pobytem ve Veltrusích 

prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2015 – 10:0:0 

 

k) Žádost Sboru dobrovolných hasičů 

SDH Veltrusy požádala dne 27. 1. 2015 o finanční příspěvek na uspořádání plesu, 

který se bude konat dne 14. 3. 2015. Schválena částka 2000 Kč – 10:0:0. 

 

l) Žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Město Veltrusy obdrželo dne 26. 1. 2015 žádost o projednání připojení se 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet 2015“, kterou si obce připomínají 56. 
výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci v této oblasti. Připojení se k této 
kampani probíhá formou vyvěšením tibetské vlajky, které by proběhlo dne 10. 
března na budově úřadu. Schváleno - 7:2:1 /proti – Ing. Baránková, pan Kohout, 
zdržel se – pan Čapek/ 

 

m) Žádost o změnu nájemce nebytových prostor, smlouva. 
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Žádostí ze dne 12. 12. 2014 bylo město požádáno o změnu nájemce nebytových 

prostor v objektu Chotkova 65 MUDr. Marií Hájkovou. Původní nájemce je fyzická 

osoba MUDr. Marie Hájková, nový nájemce MUDr. Marie Hájková s.r.o. Záměr o 

pronájmu novému nájemci byl zveřejněn na úřední desce v době od 12. 12. 2014 do 

29. 12. 2014. Smlouva byla konzultována s JUDr. Šlehoferovou. Starosta se zeptal, zda 

někdo ze zastupitelů shledal ve smlouvě závadu. Po poznámce Mgr. Ing. Ponerta byl 

doplněn bod 3 v kapitole V o "z dlužné částky". Vzhledem k poskytovaným službám 

obou nájemců, zdravotní služby praktického lékaře a po konzultaci s právním 

zástupcem obce, vedení města předložilo usnesení ke smlouvě. Částka za pronájem 

zůstává stejná, zastupitelé mohou výši změnit. Ing. Dykast se zeptal, zda je 

srovnatelné nájemné i v jiných nájemních smlouvách s jinými subjekty? Starosta 

odpověděl, že ano, částky jsou obdobné. Schváleno – 10:0:0. 

 

4) Informace 

a) vedení obce 

Starosta 

i. Oznámil, že hospodářský výsledek MŠ za rok 2014 je 58.699,- Kč, je žádáno o 
schválení převedení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu. 
Ředitelka MŠ vysvětlila, že ušetřeno bylo záměrně, ve školce byly špatné 
úložné prostory na matrace a lůžkoviny, již byly vyměněny. Byl schválen 
splátkový kalendář. Zastupitelstvo schvaluje převedení kladného 
hospodářského výsledku MŠ za rok 2014 do rezervního fondu – 10:0:0. 

ii. Rozpočtové opatření č. 6/2014 – jedná se o vyúčtování voleb do obecních 
zastupitelstev, schvalovat se nemusí – informace na vědomí. 

iii. Veltruský infolist – jedná se o novinku v komunikaci mezi zaměstnanci města, 
spolky a občany, je dostupný i v elektronické podobě na webu města 

iv. Uzávěrka VL č. 1/2015 bude 16. 2. 2015 

v. Další zasedání bude 25. 2. 2015 s výhledem, že to bude většinou poslední 
středa v měsíci 

vi. Zbývá posledních pár lístků do divadla na představení „Pět ve stejných šatech“ 
(4. 2. 2015) 

vii. Pozval občany na kulturní akce města – např. čt 12. 2. vernisáž pana Zemánka, 
17. 2. beseda v klubovně o expedici na Aconcaguu, 28. 2. masopust 

Místostarosta 
i. Informoval, že se rozběhl se projekt „Lepší místo“ – komunikace (mezi tech. 

službami, vedením obce a občany) tedy může probíhat i prostřednictvím 
tohoto webu (www.lepsimisto.cz) 

 

b) Výborů 

Kontrolní výbor  

Předsedkyně Ing. M. Baránková vysvětlila, že pracují na splnění úkolu, který jim byl 
zadán. Probíhá kontrola vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek, zpráva 
z kontrolní činnosti byla vypracována. Vysvětlila, že začátkem ledna se od MMR 



Uloženo: 6. března 2015  Strana 7 z 10 

dozvěděli, že se čeká na podpis 20. novely tohoto zákona. Pracuje se na novém 
zákonu, který by měl začít platit 1. 1. 2016, kontrolní výbor z toho důvodu 
nedoporučuje přepracovávat současnou platnou směrnici. 

Seznámila přítomné s plánem kontrolní činnosti na první čtvrtletí 2015, leden – 
kontrola stávající směrnice, únor – kontrola smluv o dílo, mandátních smluv, smluv 
o zprostředkování (prvních deset smluv), březen – kontrola akce „Revitalizace 
náměstí“. 

Výbor pro rozvoj obce 

Předseda Ing. M. Dykast oznámil, že se výbor sešel a krátkodobým cílem je 
vypracování dotazníků pro občany, jak jsou spokojeni s tím, jak funguje 
infrastruktura ve Veltrusích, jaká jsou pozitiva a negativa Starosta doplnil - bude se 
jednat o zásadní podklad pro tvoru strategického plánu Veltrus. Dotazník bude 
doručen do schránky, bude podkladem pro SWOT analýzu. 

Finanční výbor 

Na minulém zasedání dostal FV úkol, aby navrhli kompetence starosty, co se týká 
rozpočtových opatření. Seznámila přítomné s návrhem na usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje kompetence starosty k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v částkách do výše 100.000,- Kč. V případě úhrad nutných v 
rámci vyhlášeného stavu nouze v částkách do výše 500.000,- Kč. Pokud se bude 
jednat o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených 
finančních prostředků, transferů i jejich vypořádání a úhradu pokut, jejichž pozdní 
zaplacení by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky 
vyšší. Rozpočtové opatření, které dle svých kompetencí schválil starosta města, 
musí být dáno na vědomí zastupitelům na nejbližším zasedání. 

 Ing. Dykast se zeptal, jaké jsou kompetence starosty při operacích nad půl milionu 
Kč? Ing. Šťastná podala vysvětlení: Výše uvedené kompetence se týkají pouze 
podepisování rozpočtových opatření, ostatní kompetence jsou řešeny v rámci 
zadávání veřejných zakázek. Ing. Dykast navrhl doplnit usnesení o dodatek, že 
starosta bude o těchto krocích informovat na zasedání (již zahrnuto výše). 
Schváleno – 10:0:0. 

Ing. Andrle doplnil, že by se mělo hlasovat o tom, že KV bude kontrolovat smlouvy. 
Starosta řekl, že to není potřeba, vyplývá to ze zákona.  

Zmínila plán FV na únor až duben 2015– projednání účetní závěrky města 
k 31. 12. 2014, inventarizace majetku a závazků, kontrola smluv 2010 – 2014, 
kontrola vybraných položek nákladů na investice v letech 2010 – 2013, revize 
plnění usnesení FV, které vyplývají ze zprávy z kontroly hospodaření za leden až září 
2014, plnění úkolů, kterými pověří FV zastupitelstvo. 

c) Zastupitelů  

Místostarosta – požádal zastupitele, aby schválili změnu v jednacím řádu, ve 
kterém je uvedeno, že zvuková nahrávka se likviduje spolu s odsouhlasením 
zápisu. Navrhl, aby bylo toto vypuštěno a zvukový záznam aby byl uchován – 
jedná se o doplňující materiál. Nechváleno – 5:1:4 /proti – Ponert, zdrželi se – 
Ing. Šťastná, pan Čapek, MVDr. Pochobradský, pan Kohout./ 

Ing. Dykast – upozornil, že plachta na sběrném dvoře lítá, technické služby by 
měly opravit. Dále se zeptal, kdy bude k dispozici příručka zastupitele. Starosta 
odpověděl, že je objednána, bude urgovat. 
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Ing. Štastná – oznámila, že má od účetní informaci, že by se měly schvalovat 
odměny pro členy výborů  

5) Diskuze 

Pan Mach upozornil, že před MěÚ jsou ostrůvky plné recyklátů, bylo přislíbeno, že bude 
řešeno. Jakou částku vyberou strážníci MP? Starosta – poplatky rostou, je to kolem 20 tis. 
Kč měsíčně. Pan Mach požádal o specifikaci částky do emailu. 

Paní S. Dekastello položila dotaz za RC Havránek – kdy se budou zhruba vypisovat 
minigranty? Do kdy je možné žádat o grant? Starosta odpověděl, že to bude letos na jaře, 
je uvažováno i o podzimním termínu. Pravidla budou stanovena na druhé pololetí. Ing. 
Dykast doporučil dořešit co nejdřív.  Místostarosta navrhl, aby to pan starosta poslal 
zastupitelům a členům výborů do příštího pátku (6. 2.) a výbory budou mít možnost 
připomínkovat. 

Paní Lísková se zeptala ohledně vysoké částky za plyn. Místostarosta odpověděl, že se 
město zaměřuje na měření energií v budovách města. 

Pan Ing. J. Bulín se zeptal, zda by nešel zostřit dozor na parkování na chodníkách. Starosta 
– strážníkům je to připomínáno, problému se věnují. (Dále p. Ing. J. Bulín vyjádřil svůj 
nesouhlas s neschválením evidování zvukových záznamů, starosta s jeho názorem 
souhlasil) 

Paní Krčmová se zeptala, kdy bude fungovat rozhlas v Žižkově ul.? Starosta odpověděl, že 
z toho důvodu byla navýšena částka a pan Klein (elektroslužby) přislíbil, že během února 
udělá revizi starších amplionů.  

6) Závěr 

Starosta oznámil, že příští zasedání zastupitelstva proběhne ve středu 25. února, 
poděkoval všem přítomným za účast na 4. zasedání a ve 21:52 ukončil jednání. 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 – zápis číslo 4 

1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 4 – 11:0:0 
2) Zastupitelstvo obce schvaluje dle písm. b) ods. 2) §84 zákona 128/2000 Sb. zákon o 

obcích, předložený rozpočet obce pro rok 2015, včetně odsouhlasených úprav jako 
mírně přebytkový. Odsouhlasený rozpočet má následující strukturu (v tis. Kč): 

příjmy 32 187 

výdaje 31 686 

rozdíl: 501 

  financování: 

 zapojení finančních prostředků z běžného účtu 2000 

splátka úvěru ČS 2501 

rozdíl -501 

Schválený přebytek ve výši 501 tis. Kč bude použit na pokrytí rozdílu vyplývajícího z 
financování - 11:0:0. 

3) Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem části pozemku st. 71/1 – 8:1:2 
4) Zastupitelstvo obce rozhoduje dle písm. a) § 85 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o 

obcích, o nabytí pozemku darovací smlouvou s manžely Šobovými o výměře 6m2 dle 
geometrického plánu č. 1404-2873/2010, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník dne 13. 9. 2010 pod číslem 
1170/2010 s parcelním číslem 125/65 – 10:0:1 

5) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2015 příspěvek pro děti s trvalým pobytem ve 
Veltrusích, které navštěvují soukromou mateřskou školu ve Veltrusích „U obory“ a 
jsou starší tří let, ve výši 1.000,-Kč/měsíc na pobyt a 6,-/Kč na oběd. Oba příspěvky 
jsou podmíněné potvrzením celodenní přítomnosti dítěte v mateřské škole a 
rozhodnutím o nepřijetí do státní mateřské školy – 11:0:0 

6) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5.000,-Kč na 7. ročník Miřejovického 
půlmaratonu – 9:1:1  

7) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2.500,-Kč jako podporu projektu 
"Resocializace pacientů PNHoB 2015" pro Psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice 
– 8:2:1  

8) Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč na podporu školního 
plesu – 1:9:1 

9) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2.000,-Kč na podporu školního plesu 
– 10:0:1 

10) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2.000,-Kč na podporu hudby 
staročeského plesu – 10:0:0 

11) Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek ve výši 3.000,-Kč na sportovní činnost a 
podporu závodníků ve sportovní akademii P&M Petry Kadlecové – 1:8:1 

12) Zastupitelstvo obce neschvaluje pro členy JSDH s trvalým pobytem ve Veltrusích 
prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2015 – 10:0:0 

13) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2000,-Kč na podporu organizace 
plesu SDH, který se uskuteční dne 14. 3. 2015 – 10:0:0 

14) Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o projednání a připojení se k symbolické akci 
„Vlajka pro Tibet 2015“ – 7:2:1  

15) Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvu o pronájmu nebytových prostor pro 
společnost MUDr. Marie Hájková s.r.o. – 10:0:0 

16) Zastupitelstvo schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku MŠ za rok 
2014 do rezervního fondu – 10:0:0 

17) Zastupitelstvo schvaluje kompetence starosty k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v částkách do výše 100.000,- Kč. V případě úhrad nutných v 
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rámci vyhlášeného stavu nouze v částkách do výše 500.000,- Kč. Pokud se bude 
jednat o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených 
finančních prostředků, transferů i jejich vypořádání a úhradu pokut, jejichž pozdní 
zaplacení by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky 
vyšší. Rozpočtové opatření, které dle svých kompetencí schválil starosta města, 
musí být dáno na vědomí zastupitelům na nejbližším zasedání – 10:0:0. 

18) Zastupitelé neschválili prodloužení doby uchovávání zvukového záznamu, která je 
uvedena v jednacím řádu zastupitelstva – 5:1:4 

 

Ověřovatelé: Tomáš Čapek  ________________  

 Michal Kohout  ________________  

Starosta: Mgr. Filip Volák  ________________  

 

Zapsala: Mgr. Kristýna Dvořáková 

 


