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Zápis 
z 6. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 25. 03. 2015 od 18.00 hod. 

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy 

Přítomni:  Tomáš Čapek, Ing. Martin Dykast, Michal Kohout, Ing. Jaroslav Morávek, 

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

Omluveni: Ing. Marta Baránková, Richard Kyselý 

Ověřovatelé: Ing. Vladimír Štulík, Mgr. Ing. Martin Ponert 

Doba trvání: 18:00 – 20:14 

Program: 

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

a) delegování zástupce obce na valné hromady společnosti VKM, a.s. 
b) směna pozemků pod a kolem bytových domů v ulici Štěp. Bendy 
c) nájem části pozemku parcelní číslo 71/1 
d) účetní závěrka mateřské školy za 2014 
e) účetní závěrka základní školy za 2014 
f) účetní závěrka města za 2014 
g) smlouva o výpůjčce konvektomatu mezi městem a základní školou 
h) navýšení kapacity v mateřské škole 
i) žádost o zřízení věcného břemene 

4) Informace 
a) vedení obce 
b) výborů 
c) zastupitelů 

5) Diskuze 
6) Závěr 
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1) Úvod 

V 18:00 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil zasedání zastupitelstva. Zastupitelé 
schválili program zasedání v přítomném počtu 8 členů. 

2) Jmenování ověřovatelů 

Starosta navrhl, aby se ověřovateli zápisu stali Ing. Vladimír Štulík a Mgr. Ing. Martin 
Ponert, jmenovaní souhlasili. 

3) Ke schválení zastupitelstvem města 

a) delegování zástupce obce na valné hromady společnosti VKM, a.s. 
Starosta vysvětlil, že město Veltrusy je držitelem 13.488 kusů akcií společnosti 

"Vodárny Kladno-Mělník, a.s." v nominální hodnotě 1.000 Kč/akcii. Celková výše 

akciového podílu je 13.488.000 Kč. Z podnětu předsedy předsednictva Svazku měst a 

obcí VKM a v souladu se zákonem o obcích přísluší zastupitelstvu obce pravomoc 

delegovat zástupce města na jednání valné hromady. Vedení města navrhuje, aby byl 

delegátem místostarosta, Ing. Jaroslav Morávek. 

Schváleno – 8:0:0 

b) směna pozemků pod a kolem bytových domů v ulici Štěp. Bendy 
Místostarosta okomentoval směnu pozemků: v průběhu předchozího volebního 

období byla rozpracována agenda směřující k narovnání majetkových vztahů mezi 

pozemkovou parcelou města a nemovitostmi Bytového družstvo Veltrusy ul. Štěp. 

Bendy, které byly částečně vybudovány právě na pozemku města. 

Finální geometrická zaměření a na ně navazující žádost o směnu byla zástupcem BD 

doručena v průběhu posledního měsíce. Vzhledem ke skutečnosti, že podklady 

(geometrická zaměření dodané BD), nejsou podkladem pouze uvedenou směnu, ale 

jsou podkladem i pro majetkové změny, (převedení bytů a pozemku ve vlastnictví BD 

do vlastnictví osobního) je směna pozemků předložena v jednodušší formě ve třech 

situacích, přičemž je vždy základem katastrální mapa. Prvá situace ukazuje aktuální 

stav vlastnictví, včetně schematicky zaneseného geometrického zaměření. Druhá 

situace ukazuje schematicky plochy určené ke směně. Třetí situace ukazuje 

schematicky vlastnické vztahy po směně. Zákon o obcích požaduje zveřejnění záměru 

směny, vedení obce doporučuje zastupitelstvu zveřejnění záměru spočívající ve výše 

popsané směně. 

Místostarosta vysvětlil situaci na promítaném obrázku. Dále přečetl návrh usnesení. 

Schváleno – 8:0:0 

 
c) nájem části pozemku parcelní číslo 71/1 

Na minulém jednání zastupitelstva obce zastupitelé schválili vyvěšení záměru 

o pronájmu cípu pozemku s parcelním číslem 71/1. Po zveřejnění záměru o pronájmu 

ve dnech 4. 3. 2015 - 19. 3. 2015 a dle skutečného zaměření, ze kterého vyplývá, že 

plocha k pronájmu má rozlohu 80m2, starosta města předkládá zastupitelstvu ke 

schválení pronájem předmětné části pozemku žadatelům s cenou dle návrhu 

finančního výboru. Na minulém zasedání bylo odsouhlaseno, že nejsou námitky tento 

pozemek pronajmout, přečetl tedy návrh usnesení. Mgr. Ponert navrhl doplnit do 
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nájemní smlouvy výpovědní lhůtu 6 měsíců bez udání důvodu. Pan Šťastný upozornil, 

že se na hranici mezi předmětným pozemkem a pozemkem města nachází velká 

nezajištěná jímka, která představuje nebezpečí (přikryto pouze deklem). 

Místostarosta odpověděl, že v budoucnu bude město situaci řešit. Schváleno – 8:0:0. 

/18:17 příchod Tomáš Čapek/ 

d) účetní závěrka mateřské školy za 2014 
Starosta přečetl důvodovou zprávu: Město Veltrusy je zřizovatelem příspěvkové 

organizace Mateřská škola Veltrusy. Zastupitelstvo města dle zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace za předchozí rok. Postupy 

pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb. Na základě 

předložených podkladů poradní skupina určená finančním výborem ve složení: Ing. 

Šťastná Barbora, předsedkyně finančního výboru, Václavíková Marie, účetní města, 

Mgr. Filip Volák, starosta města, vyhodnotila podklady ke schválení účetní závěrky 

mateřské školy za rok 2014 s výsledkem hospodaření 58.698,87 Kč. Schvalovaná 

účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

účetní jednotky a doporučuje schvalujícímu orgánu, zastupitelstvu obce, účetní 

závěrku MŠ sestavenou k 31. 12. 2014 schválit včetně převedení zlepšeného 

hospodářského výsledku ve výši 58.698,87 Kč do rezervního fondu. Dále starosta 

seznámil přítomné se součástmi závěrky. Dle doporučení by se měla schválit účetní 

závěrka a zároveň převedení zlepšeného hospodářského výsledku. 

Schváleno – 9:0:0 

e) účetní závěrka základní školy za 2014 
Město Veltrusy je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola Veltrusy. 

Zastupitelstvo města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje účetní závěrku 

příspěvkové organizace za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky 

stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb. Na základě předložených podkladů poradní 

skupina určená finančním výborem ve složení: Ing. Šťastná Barbora, předsedkyně 

finančního výboru, Václavíková Marie, účetní města, Mgr. Filip Volák, starosta města, 

vyhodnotila podklady ke schválení účetní závěrky mateřské školy za rok 2014 

s výsledkem hospodaření z hlavní činnosti ve výši 89.614,78 Kč a hospodářský 

výsledek z vedlejší činnosti ve výši 26.305,- Kč. Schvalovaná účetní závěrka poskytuje 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a 

doporučuje schvalujícímu orgánu, zastupitelstvu obce, účetní závěrku ZŠ sestavenou 

k 31. 12. 2014 schválit včetně převedení zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní 

činnosti ve výši 89.614,78 Kč do rezervního fondu a s předvedením zlepšeného 

hospodářského výsledku z vedlejší činnosti ve výši 26.305,- Kč do fondu odměn. 

Starosta se zeptal zastupitelů, zda mají k předložené účetní závěrce ZŠ připomínky. 

Žádné nebyly. 

Schváleno – 9:0:0 
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f) účetní závěrka města za 2014 
Zastupitelstvo města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje účetní závěrku 

obce za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 

220/2013 Sb. Na základě předložených podkladů poradní skupina určená finančním 

výborem ve složení: Ing. Šťastná Barbora, předsedkyně finančního výboru, 

Václavíková Marie, účetní města, Mgr. Filip Volák, starosta města, vyhodnotila 

podklady ke schválení účetní závěrky města k rozvahovému dni 31. 12. 2014 

s výsledkem hospodaření 3.429.748,19 Kč. Přezkum hospodaření města za rok 2014 

byl dokončen 18. 3. 2015 Krajským úřadem SK. Nebyly zjištěny žádné chyby a 

nedostatky. Byly také zkontrolovány veškeré smlouvy za rok 2014. Schvalovaná účetní 

závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky a doporučuje schvalujícímu orgánu, zastupitelstvu obce, účetní závěrku 

města sestavenou k 31. 12. 2014 schválit. Podklady, které jsou součástí účetní 

závěrky, jsou k dispozici. Starosta se zeptal na dotazy z řad zastupitelstva. 

Schváleno – 9:0:0 

g) smlouva o výpůjčce konvektomatu mezi městem a základní školou 
V minulém roce zastupitelé rozhodli o zakoupení konvektomatu, a protože je potřeba 

s majetkem naložit a škola je příspěvková organizace zřizovaná městem, jako nejlepší 

řešení se ukázala smlouva o výpůjčce. Smlouva je připravena a je součástí podkladů, 

které zastupitelé obdrželi. 

Schváleno – 9:0:0 

h) navýšení kapacity v mateřské škole 
Město Veltrusy je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Veltrusy. 

Ředitelka MŠ předkládá zastupitelstvu žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu 

dětí, která se bude týkat navýšení počtu dětí ve třech třídách ze současného stavu 24 

dětí na 28 dětí. Výjimka bude mít platnost od školního roku 2014/2015 a dále na 

dobu neurčitou. Navýšení počtu dětí nebude mít vliv na kvalitu vzdělávacího procesu 

a je v souladu s bezpečnostními a hygienickými podmínkami. Starosta se zeptal na 

dotazy a přečetl návrh na usnesení. Navýšení kapacity bude řešeno na dobu 

neurčitou. Pan Lukáš Kohout se zeptal, zda bude navyšována kapacita pouze třech 

tříd ze čtyř? Vyjádřila se k tomu ředitelka MŠ a vysvětlila, že ano. Ing. Šťastná se 

zeptala, zda jsou na každou třídu k dispozici dvě vychovatelky. Paní ředitelka 

odpověděla, že ano, celkem je ve školce přítomno 8 zaměstnanců. 

Schváleno – 9:0:0 

i) žádost o zřízení věcného břemene 
Včera podali sousedé pozemků města p. č. 376/12 a 1092/1  žádost o zřízení věcného 

břemene pro přípojky splaškové kanalizace. Místostarosta nastínil situaci na 

promítaném obrázku a seznámil přítomné i s návrhem projektanta. Protože se jedná 

o pozemek města, je nutné věcné břemeno zřídit. Zatím se jedná pouze o smlouvu 

o smlouvě budoucí. 

Schváleno – 9:0:0 
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4) Informace 

a) vedení obce 

Starosta 

i. Informoval o tom, že KÚSK vyhlašuje nové dotační tituly a některé podmiňují 
schválení zastupitelstvem. Jedním z nich je např. dotační titul, týkající se 
posílení techniky pro sbor dobrovolných hasičů. Žádat se může až do výše 1 
mil. Kč, spoluúčast města je pouze 5%, za tuto částku se ale nepořídí nové 
vozidlo. Pan Dolejší to okomentoval s tím, že za cenu 1 mil. Kč se dá koupit 
automobil z roku 1988 – 1990 a současná tatra, která je z roku 1977 má 
omezenou kapacitu a není přizpůsobená na rychlé dojezdy. Novější tatru 
s větší kabinou by SDH uvítalo. Současná stále slouží, ale jsou nutné neustálé 
opravy. Pan Lukáš Kohout se zeptal, zda by současná tatra zůstala v inventáři 
nebo by se prodala? Pan Dolejší odpověděl, že pokud by zastupitelstvo 
souhlasilo, neprodával by ji (z důvodu zásobení vodou). Starosta poznamenal, 
že je potřeba se domluvit na tom, do jaké výše by bylo kofinancování a navrhl 
strop 100.000,- Kč. Znění návrhu usnesení je podmínkou pro podání žádosti. 
Ing. Dykast se zeptal, jak velké zdroje se celkově přerozdělují, dále se zeptal, 
zda má město větší šanci dotaci získat, pokud bude vyšší spoluúčast? Starosta 
odpověděl, že existuje bodovací systém i politické hledisko. Tomáš Čapek řekl, 
že v minulosti bylo žádáno o dotace na vybavení pro hasiče na mnoha místech 
a málo bodů bylo udíleno např. za to, že město vůbec nějaké vozidlo má a 
přednost dostávali ti uchazeči, kteří neměli žádné. Starosta řekl, že jedná se 
pouze o záměr a byla by škoda se nepokusit dotaci získat. Je třeba se 
dohodnout na výši spoluúčasti. Strop, který si město může dovolit je dle názoru 
vedení města částka 100.000,- Kč. Vyzval zastupitele k reakcím. Ing. Šťastná 
poznamenala, že v rozpočtu na to žádná částka není. Ing. Štulík navrhl hranici 
150.000,- Kč. Případný úspěch získání dotace by se řešil rozpočtovým 
opatřením. 

Schváleno – 9:0:0 

ii. Starosta přečetl důvodovou zprávu: Středočeský kraj vypisuje každoročně 
dotační titul "Fond rozvoje obcí a měst". Vedení města doporučuje tento fond 
každoročně, pravidelně využívat na připravené projekty. Pro rok 2015 lze 
využít jediný hotový projekt se stavebním povolením, který umožňuje 
realizovat rekonstrukci chodníku "ke hřbitovu". 

Dle názoru starosty se ve městě nachází mnoho míst, které by bylo vhodné 
rekonstruovat (chodníky), ale je potřeba mít připravený projekt, aby se mohla 
podat žádost, a jediný projekt, který je zpracovaný, je právě tento. S tím souvisí 
velmi intenzivní práce v následujících 14 dnech. Jedná se o projekt, který 
navazuje na rekonstrukci náměstí a měl by vést až ke hřbitovu. Ing. Dykast se 
zeptal, zda má chodník stavební povolení a zda máme představu o výši 
investice. Místostarosta řekl, že realizace byla konzultováno s projektantem a 
kvalifikovaný odhad pro soutěžení zakázky a k tomu nutnou tvorbu realizační 
projektu a rozpočtu (přičemž je výhodou existující stavební povolení, které 
přináší do hodnocení projektu plusové body) by nemělo přesáhnout 4 miliony 
Kč. Jedná se o cca 490 m chodníku, musí se udělat dost zemních prací, 
komplikovaných hranou svahu, dále je třeba v této souvislosti řešit odvodnění 
silnice, včetně přilehlých kolmých ulic. V neposlední řadě se jedná i 
rekonstrukci veřejného osvětlení. 4 mil. Kč je pouze hrubý odhad, spíše 
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pesimistický. Z toho důvodu je navržena částka spoluúčasti 300.000,- Kč, která 
zahrnuje jak 5% uznatelných nákladů, tak i další neuznatelné náklady 
(zpracování realizační dokumentace a zpracování veřejné zakázky). Pan Michal 
Kohout se zeptal, zda by šlo začlenit na nově zrekonstruovaný chodník i 
cyklotrasu, resp. povrh sjízdný bruslemi? Starosta odpověděl, že v tuto chvíli 
neví, ale určitě se bude taková možnost zjišťovat; resp. upravit projekt. 
Vyjádřila se k tomu předsedkyně finančního výboru Ing. Šťastná s tím, že 
v rozpočtu je na investice do chodníků vyhrazena částka 250 tis. Kč . 
Místostarosta řekl, že zatím je připraven projekt pro stavební povolení. 
Místostarosta shrnul časový rámec dotačního titulu; počínaje zítřkem do 
poloviny dubna se musí odevzdat žádost, cca v polovině července je 
vyhodnocení a zpětná vazba z kraje, přičemž realizace může být až na jaře 
příštího roku; resp. takto to probíhalo v minulých letech. Ing. Šťastná 
doporučila ponechat spoluúčast 300.000,- Kč a případnou částku nad rámec 
rozpočtu řešit rozpočtovým opatřením. Ing. Dykast se zeptal, zda má město 
připravenou nějakou alternativu k tomuto projektu, zda máme stavební 
povolení na realizaci jiného chodníku. Místostarosta odpověděl, že má město 
jediný projekt, který se může realizovat a to je právě tento chodník. Protože již 
nebyl žádný další dotaz přečetl místostarosta návrh na usnesení. 

Schváleno – 9:0:0 

iii. Třetí a poslední žádost se týká rekonstrukce místního rozhlasu a pořízení 
digitálního povodňového plánu města. Město reagovalo na nabídku dvou 
společností, které zpracovávají žádosti o dotace tohoto typu. Rozhlas by byl 
bezdrátový, včetně čidel. Dohromady se jedná o cca 3 mil. Kč, spoluúčast 
města by byla 15%. Je velká pravděpodobnost schválení dotace (80-90%), 
z důvodu např. postižení města povodní. Otázkou je, kde vzít těch 15%. Ing. 
Štulík se zeptal, zda se digitální povodňový plán využije? Nebylo by lepší žádat 
jen o rozhlas? Starosta odpověděl, že to je také možnost. Dále řekl, že paušální 
poplatek za kompletní revizi rozhlasu je 10.000,- Kč ročně. Ing. Dykast se 
zeptal, kolik se platí teď. Starosta odpověděl, že celkové náklady jdou do 
desítek tisíc Kč ročně. Ing. Dykast se zeptal, co konkrétně zahrnuje digitální 
povodňový plán? Starosta odpověděl, že zjistí podrobnosti, ale že hlavní 
motivací je mít v obci funkční bezdrátový rozhlas. Ing. Šťastná poznamenala, že 
by bylo vhodné to řešit rovnou i včetně kamerového systému. Starosta se 
zeptal zastupitelů na dotazy a vyzval je k vytvoření návrhu na usnesení. Pan 
Michal Kohout se zeptal, zda se plánuje výměna jen stávajících amplionů nebo 
se jedná o kompletní výměnu? Starosta odpověděl, že o kompletní, včetně 
doplnění v periferních místech, revitalizovat starý systém je drahá záležitost. 
Dále starosta řekl, že zjistí podmínky a deadline žádosti. Ing. Štulík se zeptal, 
zda se jedná o nabídku „ušitou“ přímo na míru městu Veltrusy? Místostarosta 
odpověděl, že ano. Starosta navrhl zformulovat usnesení, pokud vyvstanou 
skutečnosti nevýhodné pro obec, od záměru se ustoupí. 

Zastupitelstvo města schvaluje záměr podat žádost o dotaci na digitalizaci 
povodňového plánu a vybudování sítě varovného systému ve městě Veltrusy – 
9:0:0  

iv. Informoval, že byly podány v minulých dnech dvě žádosti o dotaci. První se 
týkala osvětleného přechodu, výsledek bude znám na přelomu dubna a května, 
dále byla podána žádost na svozové auto, kontejnery a částečně i kompostéry 
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z programu OPŽP. Svozové auto by velmi pomohlo kontextu technických 
služeb. 

v. Informoval o akci „Ukliďme Česko“, která se bude konat v sobotu 18. dubna, 
sraz bude v 9:00 před budovou MěÚ. Vedení má několik vytipovaných lokalit, 
vyzval občany k účasti na akci. 

vi. Dále informoval o sběrném místě, které bude otevřeno od dubna pravidelně 
každou sobotu. V obci se objevily červené kontejnery na elektroodpad (ulice 
Družstevní a Příčná), kovový odpad je možné odkládat, když je otevřený sběrný 
dvůr.  

vii. Přišla informace z KÚSK – ohledně zjišťovacího řízení ve věci výstavby 11 
skladových areálů, proběhla konzultace s právníkem, specializujícím se na 
ekologii. KÚSK dává žadateli projekt k zásadnímu přepracování a doplnění. 
Vyplývá z toho to, aby bylo jasně řečeno, co by v halách mělo být a aby to 
nebylo v rozporu s územním plánem. Řešeno není např. nakládání s dešťovou 
vodou. Závěr je umístěn na internetu. 

viii. Přišla žádost o slevu na poplatek za svoz komunálního odpadu od paní 
Janečkové, která v ní žádá o snížení poplatku na polovinu z důvodu, že se v obci 
zdržuje jen několik měsíců v roce. Kontrolováno bylo s vyhláškou, kde není její 
situace zahrnuta. Ve vyhlášce je jen úleva pro děti do 4 let věku, bylo by třeba 
ji doplnit a konkretizovat skutečnost, že je někdo ve městě jen několik měsíců 
v roce. Zeptal se Tomáše Čapka, zda by to mohl okomentovat. Pan Čapek tak 
učinil. Ing. Dykast se zeptal, zda se uvažovalo o tom, že by si někteří občané 
nechali svážet popelnice jen jednou za 14 dní? Starosta odpověděl, že to 
možné zatím není. Z jiných měst jsou na to rozporuplné názory, občané se 
k tomu budou moci vyjádřit v rámci sociologického výzkumu. Pan Lukáš Kohout 
se zajímal, zda může mít za každého člena domácnosti jednu nádobu na 
komunální odpad.  

ix. Dále informoval o tom, že se již dopravně řeší křižovatka při vjezdu do Veltrus 
směrem od fotbalového hřiště (ulice Palackého a Pod Horami). Křižovatka je 
nepřehledná. Značky se průběžně doplňují i na jiných místech. Pan Šťastný se 
vyjádřil k dopravnímu značení, co se týká zákazu vjezdu nákladních vozidel, 
které kolem školy pravidelně jezdí. Starosta odpověděl, že značení zákaz vjezdu 
na ulici Maršála Rybalka umístěno je, ale bohužel ho řidiči nerespektují. Dále 
pan Šťastný poznamenal, že by bylo vhodné omezit rychlost v Seifertově ulici. 
Starosta na to odpověděl, že doprava ve městě je dlouhodobý problém, o 
kterém nemůže rozhodnout zastupitelstvo ani vedení obce. Jedná se o 
zdlouhavý proces. 

x. Oznámil, že se ve čtvrtek 26. 03. koná ve výstavní síni vernisáž výstavy dětí ze 
ZŠ, dále pozval občany na čtvrteční filmový večer, v sobotu 28. 03. je akce „Jaro 
na zámku“, 10. 4. se bude konat večírek se spisovatelem Petrem Šabachem 
v klubovně. 

b) Výborů 

Sportovní výbor 
Předseda sportovního výboru MVDr. Pochobradský oznámil, že na příštím 
zastupitelstvu bude zvolen nový člen výboru, jelikož pan Veselý ke dni 31. 03. 
2015 rezignoval. Co se týká činnosti sportovního výboru, řeší se hlavně grantový 
systém a problém revitalizace kurtů za sokolovnou. Ing. Andrle doplnil, že výbor 
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řeší zejména využité budovy, sportovní plochy a zázemí pro občany. Starosta se 
zeptal ředitelky ZŠ na možnost využití hřiště pro občany Veltrus v odpoledních 
hodinách. Paní ředitelka odpověděla, že to vázne to na tom, že není žádný 
správce hřiště. Nikdo se na výzvu zatím nepřihlásil.  

 

c) zastupitelů  

Ing. Štastná 
Zeptala se, zda má nějaký vývoj výběr administrátora veřejných zakázek? 
Místostarosta odpověděl, že přislíbil poslat příkazní smlouvu a dostal jen jednu 
připomínku ze strany zastupitelů, kterou akceptoval. Starosta vyzval zastupitele, 
aby se k mailu vrátili a vyjádřili se k návrhu. 

5) Diskuze 

Starosta poděkoval všem, kdo se účastnil Masopustu a podpořil jej a požádal občany o 
vyplnění sociologického dotazníku, který jim bude doručen v brzké době do poštovních 
schránek. 

Paní Krčmová se zeptala k akci „Ukliďme město“, zda by nebylo lepší, aby si lidé uklidili 
napřed svými domy? Starosta řekl, že se pokusí to nějak naformulovat, prioritou jsou 
určitě městské pozemky. 

Pan Šťastný okomentoval značení a provoz v ulici Seifertova, zejména s ohledem na 
nákladní automobily a rychlost aut. Vyjádřilo se k tomu vedení města i vedoucí 
technických služeb. Pan Lukáš Kohout upozornil, že na křižovatce ul. Riegrovy a B. 
Němcové je zmatené značení.  

Pan Šťastný oznámil, že ho kontaktovala firma Česká rafinérská, a.s. s tím, že si odveze 
monitorovací buňku a požádala ho o vstup na pozemky, dává na vědomí, že jim žádnou 
výpověď nedával. Starosta řekl, že KÚSK zrušil povinnost monitorovat, proto firma buňku 
ruší. Řekl ale, že město bude usilovat o novou monitorovací stanici. Vyjádřil se k tomu 
i pan Čapek -  firma Česká rafinérská, a.s. požádala o změnu integrovaného povolení, 
KÚSK se postavil za obec, ale buňka stejně byla zrušena. 

Pan Lukáš Kohout řekl, že zaznamenal kauzu ohledně skládky Strachov, kdy se firma snaží 
vymáhat náklady za soudní řízení ze zahrádkářů. Starosta odpověděl, že o tom ví. Jedná 
se dle jeho názoru o vyhrožování, celou záležitostí se zabývá advokát. Město bude těžko 
zastupovat zahrádkáře, ale komunikace probíhá (jak s právníky, tak se starostou Kralup 
apod.) Právník řekl, že pokud se prokážou chyby ve schvalovacím procesu, šly by sankce 
za městem, ačkoliv je za to zodpovědný stavební úřad. Ing. Štulík se zeptal, zda firma, 
provozující skládku, něco platí. Starosta odpověděl, že firma platí poplatek za každou 
navezenou tunu materiálu. Proběhly schůze s majiteli pozemku i „haldy“, kde bylo 
přislíbeno, že do konce roku 2015 bude ukončeno navážení. Ani majitel pozemku, ani 
majitel skládky však neplní to, co bylo přislíbeno na osobním setkání s vedením města. 
Ing. Štulík se zeptal, zda je schválena druhá etapa? Starosta odpověděl, že je to otázka na 
vedoucí stavebního úřadu, dle jeho názoru je možná různá interpretace. Pan Čapek 
poznamenal, že vedoucí stavebního úřadu říkala, že má na obě etapy EIA, ale že na 
druhou etapu bude požadovat schválení zastupitelstvem. Ing. Dykast požádal, zda by 
bylo možné, aby stavební úřad zpracoval o vývoji při „haldě“ komplexní zprávu. Starosta 
odpověděl, že zpráva je k dispozici v současných veltruských listech. Ing. Dykast se zeptal, 
zda by mohl dostat kopii dokumentů, týkajících se povolovacího procesu. Starosta 
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odpověděl, že to je otázka na stavební úřad. Pan Kohout poznamenal, že když byl na 
zastupitelstvu přítomen majitel pozemku, tak sdělil, že na druhý kopec se bude teprve 
dávat žádost o stavební povolení. Ing. Štulík se zeptal, jak se k tomu vyjadřovalo 
zastupitelstvo, když se nejedná o pozemek města? Místostarosta vysvětlil, že město bylo 
účastníkem řízení. 

Na závěr diskuze místostarosta informoval občany a zastupitele, že se změnila telefonní 
čísla na jednotlivé pracovníky MěÚ.  

6) Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 6. zasedání a ve 20:14 ukončil jednání.  
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 03. 2015 – zápis číslo 6 

1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 6 – 8:0:0 
2) Zastupitelstvo obce navrhuje v souladu s písm. g) odst. 2 § 84 zákona 128/2000 Sb. 

o obcích (obecní zřízení) zástupce pro všechny druhy valných hromad pro rok 2015 
společnosti "Vodárny Kladno-Mělník, a.s.", IČ 4635691, Ing. Jaroslava Morávka – 
8:0:0 

3) Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků mezi Bytovým 
družstvem ul. Štěp. Bendy a městem Veltrusy. Směna se týká pozemků vedených na 
katastrálním území Veltrusy. Na straně Bytového družstva ul. Štěpána Bendy se 
jedná o část pozemku parcelní číslo 71/2 o rozloze 246m2 a na straně města části 
pozemku 1064/2 o rozloze 15m2 a části pozemku 786/22 o rozloze 229m2 celková 
rozloha na straně města je 244m2 – 8:0:0 

4) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje pronájem 80 m2 severozápadního cípu 
pozemku parc. č. 71/1 v k. ú. města Veltrusy žadatelům, paní Věře Kašparové a 
Vladimíru Vaňáskovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šesti měsíců. Cena za 
pronájem je 50,-Kč/m2 za rok, tj. 4000,-/rok. Splatnost roční ceny nájmu je do týdne 
po podpisu smlouvy, pro roky následující je splatnost roční částky vždy nejpozději ke 
dni výročí podpisu smlouvy – 9:0:0 

5) Zastupitelstvo města v souladu s písm. q) odst. 2) resp. odst. 4), § 102 zákona 
128/2000 Sb. zákon o obcích rozhodlo o schválení účetní závěrky Mateřské školy 
Veltrusy za rok 2014 a odsouhlasilo převedení zlepšeného hospodářského výsledku 
ve výši 58.698,87 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Veltrusy – 9:0:0 

6) Zastupitelstvo města v souladu s písm. q) odst. 2) resp. odst. 4), § 102 zákona 
128/2000 Sb. zákon o obcích rozhodlo o schválení účetní závěrky Základní školy 
Veltrusy za rok 2014 a odsouhlasilo převedení zlepšeného hospodářského výsledku  
z hlavní činnosti ve výši 89.614,78 Kč do rezervního fondu Základní školy Veltrusy 
a s předvedením zlepšeného hospodářského výsledku z vedlejší činnosti ve výši 
26.305,- Kč do fondu odměn Základní školy Veltrusy – 9:0:0 

7) Zastupitelstvo města v souladu s písm. b) odst. 2) § 84 zákona 128/2000 Sb. zákon 
o obcích rozhodlo o schválení účetní závěrky Města Veltrusy ke dni 31. 12. 2014 
s výsledkem hospodaření 3.429.748,19 Kč – 9:0:0 

8) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Veltrusy 
a Základní školou Veltrusy, kde předmětem výpůjčky je konvektomat pro školní 
jídelnu Základní školy Veltrusy – 9:0:0 

9) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje žádost o povolení výjimky z nejvyššího 
počtu dětí, která se bude týkat navýšení počtu dětí ve třech třídách ze současného 
nejvyššího stavu 24 dětí na maximální počet 28 dětí. Výjimka bude mít platnost od 
školního roku 2014/2015 na dobu neurčitou – 9:0:0 

10) Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o věcném 
břemeni pro pozemky města parc. č. 1092/1 a 376/12 v k. ú. Veltrusy, v rozsahu dle 
projektové dokumentace vypracované Ing. Lukášem Procházkou z 06/2014 pro 
účely zřízení přípojky splaškové kanalizace pro budovy s číslem popisným 531 a 492 
– 9:0:0 

11) Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2015 a zároveň schvaluje závazek 
spolufinancování akce z rozpočtu města v minimální výši 5% z uznatelných nákladů, 
přičemž maximální výše spoluúčasti nepřesáhne 150.000,- Kč – 9:0:0 

12) Zastupitelstva města schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje 
obcí a měst a zároveň schvaluje závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % 
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z celkových uznatelných nákladů akce, přičemž maximální výše spoluúčasti 
nepřesáhne 300 000,-Kč – 9:0:0 

13) Zastupitelstvo města schvaluje záměr podat žádost o dotaci na digitalizaci 
povodňového plánu a vybudování sítě varovného systému ve městě Veltrusy – 9:0:0 

 
 
 

Ověřovatelé: Ing. Vladimír Štulík       ______________   

 Mgr. Ing. Martin Ponert         ______________  

Starosta: Mgr. Filip Volák        _____________  

 

Zapsala: Mgr. Kristýna Dvořáková 


