Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 22. 04. 2015 od 18.00 hod.

Místo konání:
Přítomni:
Omluveni:
Ověřovatelé:
Doba trvání:

Hasičský dům Veltrusy
Ing. Marta Baránková, Tomáš Čapek, Richard Kyselý, Ing. Jaroslav
Morávek, Mgr. Ing. Martin Ponert, Ing. Vladimír Štulík, Ing. Barbora
Šťastná, Mgr. Filip Volák
Ing. Martin Dykast, Michal Kohout, MVDr. František Pochobradský
Ing. Marta Baránková, Ing. Barbora Šťastná
18:00 – 20:20

Program:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města
a) smlouva o zřízení věcného břemene pro pozemky parc. č. 1098/68, 816/4, 1098/1,
816/2 a 1429
b) organizační struktura městského úřadu
c) dotace FROM, Chotkova ulice
d) závěrečný účet města za rok 2014
e) odměny neuvolněným členům zastupitelstva
f) žádost TJ SOKOL Veltrusy o příspěvek na energie
g) nájemní smlouva s firmou Sys-DataCom
h) smlouva se Sdružením na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv
i) grantový program na podporu kultury, sportu a společenských akcí
j) návrh pozměňující směrnici o veřejných zakázkách města
4) Informace
a) vedení obce
b) výborů
c) zastupitelů
5) Diskuze
6) Závěr

Uloženo: 11. května 2015

Strana 1 z 12

1) Úvod
V 18:00 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil zasedání zastupitelstva. Následně
okomentoval nastalé změny v programu. Pan místostarosta se zeptal zastupitelů na jejich
preferenci četnosti posílání podkladů k zasedání zastupitelstva. Zastupitelé se shodli, že
je ideální posílat podklady týden před zasedáním a den před zasedáním, případně v den
zasedání, jejich doplněk. Zastupitelé schválili program zasedání v přítomném počtu 8
členů.
2) Jmenování ověřovatelů
Starosta navrhl, aby se ověřovatelkami zápisu staly Ing. Šťastná a Ing. Baránková,
jmenované souhlasily.
3) Ke schválení zastupitelstvem města
a) smlouva o zřízení věcného břemene pro pozemky parc. č. 1098/68, 816/4, 1098/1,
816/2 a 1429
Přeložení části elektrického vedení v důsledku realizace protipovodňového valu vychází
z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí podepsané při přípravě protipovodňového valu
ze dne 2. 1. 2012. Dokončení procesu bude uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene na pozemky dle dvou geometrických plánů.
1. GP 1567-158/2013 - parc. č. 1098/68 a 816/4
2. GP 1680-106/2015 - parc. č. 1098/1, 816/2 a 1429
Cena za náhradu je ve výši 15.000,- Kč.
Místostarosta vysvětlil, že se jedná o věcné břemeno k elektrickému vedení, které bylo
přebudováno v rámci realizace protipovodňového valu. Ukázalo se, že v původním
geometrickém plánu byly chyby, proto je věcné břemeno postaveno na dvou
geometrických plánech. Dále přečetl návrh na usnesení. Schváleno - 8:0:0.
b) organizační struktura městského úřadu
Zákon o obcích ukládá zastupitelům schválení organizační struktury, vedení obce
předkládá novou organizační strukturu proti organizační struktuře stávající.
Místostarosta promítl schéma na dataprojektoru, starosta se zeptal zastupitelů na
dotazy. Pan Kyselý se zeptal, proč nejsou ve struktuře uvedena konkrétní jména.
Starosta odpověděl, že se jedná o organizační strukturu obecnou. Ing. Baránková
vyjádřila názor, že organizační struktura by měla být součástí pracovního nebo
organizačního řádu jako celku a ne předkládána samostatně. Vysvětlila, že po
porovnání s organizační strukturou předešlou dospěla k názoru, že se jí zamlouvá více
ta původní. Nesouhlasí s absencí organizačního řádu a absencí zastupitelstva v nové
struktuře. Úsek stavební by měl, dle jejího názoru, být v organizačním řádu Krajského
úřadu Středočeského kraje, když spadá pod něj. Dále se zajímala o zařazení pracovníků
technických služeb. Místostarosta vysvětlil, že co se týká složení pracovníků
technických služeb i stavebního úřadu, starosta je nadřízený vůči všem
zaměstnancům, ať už se jedná o státní správu nebo samosprávu. Starosta řekl, že
struktury MěÚ nepatří samosprávná část (zastupitelstvo) a je potřeba ho od
organizační struktury MěÚ oddělit. Místostarosta dále vysvětlil, že co se týká zařazení
schématu do celku (k organizačnímu a pracovnímu řádu), bude podána informace v
části 4 programu zasedání. Problematika organizační struktury byla konzultována
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s tajemnicí MěÚ v Kolíně a Kralupech nad Vltavou. Mgr. Ponert řekl, že dle jeho
názoru je personální úsek ve struktuře nadbytečný (neobsahuje žádný úvazek).
Starosta odpověděl, že může být vypuštěn. Ing. Baránková poznamenala, že nová
organizační struktura nezobrazuje pravomoci městského zastupitelstva. Starosta na to
odpověděl, že organizační struktura MěÚ nemůže ovlivňovat pravomoci
zastupitelstva. Pan Kyselý řekl, že stavební úřad je ve Veltrusích potřebný.
Místostarosta navrhl schválit předloženou novou organizační strukturu s tím, že bude
vypuštěn personální útvar a přečetl návrh na usnesení. Schváleno – 7:1:0 /proti – Ing.
Baránková/
c) dotace FROM, Chotkova ulice
Na minulém zasedání bylo zastupiteli schváleno usnesení:
„Zastupitelstvo 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 %
z celkových uznatelných nákladů akce, přičemž maximální výše spoluúčasti
nepřesáhne 300.000,- Kč.“
Aktuálně proběhly konzultace - s KÚ, s dotační firmou, projektantem a v rámci
pracovní porady zastupitelů a zpracování žádosti, včetně jejího podání (15. 4. 2015).
V této souvislosti nám bylo doporučeno, abychom text schváleného usnesení rozšířili
o název akce, který byl vložen do žádosti o dotaci a zároveň aby byla vypuštěna
informace o tom, že „maximální výše spoluúčasti nepřesáhne 300 000,-Kč“.
Výše uvedené skutečnosti a doporučení reflektuje návrh na usnesení.
Starosta okomentoval částku 300.000,- Kč - je možné, že bude spoluúčast města vyšší
s ohledem na vypracování žádosti, položkového rozpočtu, technického dozoru
stavebníka, projektové dokumentace k realizaci stavby, autorského dozoru. Podmínka
5% bude ale dodržena. Místostarosta řekl, že se po všech již uvedených konzultacích
dospělo k závěru, že bude vhodnější realizovat ulici Chotkovu. Ing. Baránková
vysvětlila občanům, že krajských fondů je deset a město si vybralo právě FROM.
Zeptala se vedení, jaký byl rozpočet, zda se město vešlo do 3 milionů? Starosta
odpověděl, že to bylo cca 3,4 miliony včetně DPH. Požádala o vyvěšení žádosti o dotaci
na webové stránky města. Starosta jí oponoval s tím, že by to mohlo být pro občany
matoucí, protože ještě není jisté, zda město dotaci získá a zda bude akce realizována.
Ing. Štastná se zeptala, zda, pokud se zruší maximální výše spoluúčasti, víme podle
položkového rozpočtu a předběžných odhadů, kolik by tak mohla realizace
rekonstrukce Chotkovy ulice stát? Starosta odpověděl, že to v současné době neví,
protože záleží v jaké částce se veřejná zakázka vysoutěží, ale není strategické mít
v usnesení částku přímo 300.000,- Kč. Místostarosta doplnil, že kraj nezajímají
nezpůsobilé náklady, ale právě výše spoluúčasti v investiční části. Starosta přečetl
návrh na usnesení. Schváleno – 8:0:0
d) závěrečný účet města za rok 2014
Starosta vysvětlil, že stejně jako se na předešlém zasedání schvalovala účetní závěrka
města za rok 2014, je nyní potřeba schválit závěrečný účet (musí být schválen do
30. 6. 2015).
Závěrečný účet města obsahuje: souhrn ročního hospodaření, výkaz plnění rozpočtu,
rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Zeptal se
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na dotazy z řad zastupitelů a přečetl návrh na usnesení. Ing. Šťastná doplnila, že
podklady byly řádně vyvěšené a proběhla jejich kontrola. Schváleno - 8:0:0.
e) odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Starosta vysvětlil, že se jedná o reakci na legislativní změny. Dne 3. 11. 2014 schválilo
ZM způsob a výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva na nové období dle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v
platném znění. Dne 27. 3. 2015 byla zveřejněna novela výše uvedeného nařízení ve
Sbírce zákonů nařízením vlády č. 52/2015 Sb., účinné od 1. 4. 2015, které nově
upravuje výši předmětných odměn.
Starosta města předkládá současnou podobu maximální výši odměn neuvolněným
členům ZM, členům komisí a výborů, který je v souladu s výše uvedenou novou
legislativou. Na projektoru byly promítnuty částky. Místostarosta zopakoval, co říká
vyhláška - odměny se sčítají, je třeba doplnit % - vyzval zastupitele, aby si řekli, jak by
mělo být % vysoké.
Aktuální maximální výše odměn pro neuvolněné členy ZM:
Dle výše uvedeného nařízení vlády lze poskytnout neuvolněným členům ZM měsíční
odměnu v souhrnné výši odměn za všechny jimi vykonávané funkce:
člen zastupitelstva
předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise nebo člen zvláštního orgánu

373+186 = 559,- Kč
1159+186 = 1345,- Kč
911+186 = 1079,-Kč

Odměny neuvolněným zastupitelům, členům a předsedům výborů, budou vypláceny
měsíčně, členům komisí a zvláštních orgánů budou vypláceny pololetně, na základě
návrhu jejího předsedy.
Odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, navrhuje starosta města
v nezměněné výši 1045,-Kč za čtvrtletí, vyplácení odměn pololetně.
Starosta vyzval neuvolněné zastupitele, aby se k tomu vyjádřili. Mgr. Ponert navrhl
čerpat odměny v 100% výši, starosta navrhl zůstat na současné částce (asi 80%). Ing.
Šťastná navrhla částku snížit, vzhledem k tomu, že je hodně členů výborů. Starosta
požádal o konkretizaci návrhů. Jako první padl návrh 100%, starosta nechal o návrhu
hlasovat. Neschváleno – 2:1:5 /pro - Kyselý, Mgr. Ponert, proti – Ing. Šťastná/
Ing. Baránková navrhla řešit až na příštím zasedání. Odloženo na příští zasedání.
f) žádost TJ SOKOL Veltrusy o příspěvek na energie
Starosta vysvětlil, že žádost je propojena s bodem i (grantový systém). Předložená
žádost TJ SOKOL VELTRUSY o příspěvek na energie je již pravidelnou žádostí, které
bylo každoročně vyhověno, vedení města doporučuje žádost řešit v rámci grantových
programů města nikoliv přímo na tomto zasedání. Důležitá informace v kontextu se
změnou legislativy – žádosti podané do 19. února mohly být schváleny podle
předchozích pravidel, podle nové legislativy se může žádat o individuální příspěvek
nebo formou grantu.
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g) nájemní smlouva s firmou Sys-DataCom
Místostarosta promítl důvodovou zprávu a návrh na usnesení. Na 3. zasedání
zastupitelé schválili záměr pronájmu části střech na škole a městském úřadě. V době
vyvěšení záměru projevila zájem jediná firma Sys-DataCom. Vedení města předkládá
zastupitelům finální verzi nájemní smlouvy. Dalším podkladem k tomuto bodu je
dohoda o prominutí dluhu v celé jeho výši. Jedná se o dva dokumenty (návrh na
smlouvu a návrh na prominutí dluhu). Konzultováno bylo s právničkou i firmou SysDataCom. Místostarosta doplnil, že smlouva se váže k lednovému datu, ale s tím není
problém. Je tam jedna nepřesnost – záměna předmětu smlouvy (pozemky vs.
střechy). Místostarosta požádal o hlasování o předneseném usnesení. Schváleno 8:0:0
h) smlouva se Sdružením na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních
samospráv
Na základě proběhlých konzultací se spolkem "Sdružení na podporu, rozvoj a
zefektivnění činnosti územních samospráv" předkládá starosta města návrh na
uzavření smlouvy o spolupráci s uvedeným spolkem, který bude poskytovat vedení
obce (zprostředkovaně výborům i zastupitelům) poradenské služby v oblasti veřejné
správy. Finanční náročnost spolupráce pro rozpočet města je ve výši 15.000,-Kč/rok.
Starosta stručně okomentoval a přečetl hlavní poslání sdružení. Zeptal se na dotazy
z řad zastupitelů. Pan Kyselý vyjádřil nesouhlas se spoluprácí s tímto sdružením a
zeptal se, kdo pana Slunéčka doporučil. Pan Čapek doplnil, že předchozí tři starostové
mají s panem Slunéčkem negativní zkušenost, kdy tuto činnost vykonával ještě jako
zaměstnanec Ministerstva vnitra, spolupráce nebyla valná a podpořil názor pana
Kyselého. Místostarosta vysvětlil, že postupně na pana Slunéčka změnil názor.
Starosta sdělil dobré zkušenosti z dosavadních konzultací. Ing. Baránková doplnila, že
je tam možná měsíční výpovědní lhůta, tak to není příliš rizikové. Starosta přečetl
návrh na usnesení. Neschváleno - 4:3:1 /proti – Čapek, Kyselý, Mgr. Ponert, zdržela se
– Ing. Šťastná/
i) grantový program na podporu kultury, sportu a společenských akcí
Starosta vysvětlil smysl grantového systému. Program bude sloužit na podporu
spolkového, sportovního a společenského života v obci a bude jednotným nástrojem
k transparentnějšímu rozdělování příspěvků na tyto aktivity. Měla by fungovat komise
složená ze členů výborů, které by starostovi nebo zastupitelstvu doporučilo schválit
žádost o dotaci. Legislativa byla nové schválena v letošním roce. Starosta vysvětlil
některé položky: např. částka 90.000,- Kč se bude rozdělovat především na
tělovýchovu, maximální výše dotace na jednu akci bude 5.000,- Kč a 30.000,- Kč na
činnost. Jsou navržena kritéria hodnocení žádosti, které si může komise vhodně
upravovat. Starosta se zeptal na dotazy a přečetl návrh na usnesení. Ing. Hrubešová se
zeptala, zda se grantový systém schvaluje jen na jeden rok. Starosta odpověděl, že
zásady mají trvalý charakter a vlastní program je na rok, dokument může být
doplňován. Doplnil, že na dotaci není právní nárok, žádosti budou posuzovány komisí
a schvalovány zastupitelstvem nebo starostou. Schváleno – 8:0:0
j) návrh pozměňující směrnici o veřejných zakázkách města
Starosta požádal finanční výbor případně místostarostu o komentář k předloženému
pozměňujícímu návrhu směrnice o veřejných zakázkách. Finanční výbor předkládá
změnu stávající směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne 7. 4. 2014. Jedna
z hlavních změn se týká kompetencí starosty a navýšení částky, o které může
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rozhodnout starosta, ze stávajících 100.000,- Kč na 300.000,- Kč. Ve stávající směrnici
je řečeno, že před zadáním zakázky si musí starosta obstarat podklady minimálně od 3
uchazečů z důvodu srovnání. Změna je komplexnější. Místostarosta přečetl návrh na
usnesení a důvodovou zprávu:
Čl. 14. odst. 42
Zadavatelem je město Veltrusy zastoupené:
b) Starostou v případech, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu
nedosahuje 100 000 Kč.
se nahrazuje:
b) Starostou v případech, kdy předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého
rozsahu nedosahuje 300 000 Kč.
Čl. 16. odst. 55
Před zadáním zakázky si starosta musí opatřit podklady nejméně od tří uchazečů za
účelem srovnání.
se nahrazuje:
U veřejných zakázek do 100 tis. Kč bez DPH na dodávky, služby a na stavební práce
musí starosta vycházet z informací o trhu, referencí, zkušeností o dodavateli či
poskytovateli. Zadání veřejné zakázky může předcházet vyžádání nabídky od 3
uchazečů za účelem srovnání či použití e-aukce. Zakázka může být zadána i přímým
oslovením dodavatele či poskytovatele na základě předchozího zohlednění zkušeností
a informací o trhu.
Zadání veřejných zakázek od 100 tis. Kč do 300 tis. Kč bez DPH na dodávky a služby a
stavební práce musí předcházet podání nabídek oslovením alespoň 3 dodavatelů
(lze i e-aukce). Vyzvání uchazečů musí být osloveni na základě průzkumu trhu
(zohledněním kvality, ceny, reference, apod.) Výběr dodavatele musí zároveň schválit
zastupitelstvo nebo (v případě časové tísně) finanční výbor.
Dokladově je nutné zajistit tyto podklady:
-

rozeslané poptávky minimálně třem potencionálním dodavatelům,
nabídky od všech dodavatelů, kteří na poptávku odpověděli,
schválení zastupitelstva, event. finančního výboru,
objednávka nebo smlouva,
faktura + dodací list nebo výkaz práce.

Místostarosta promítl pozměněnou směrnici.
Pan Mach se zeptal, jakou formou bude realizována veřejná zakázka na údržbu
zeleně? Místostarosta odpověděl, že výběrové řízení na administrátora zatím
Uloženo: 11. května 2015

Strana 6 z 12

neproběhlo. Starosta doplnil, že administrátor bude zajišťovat veřejné zakázky, které
budou v řádech statisíců Kč a více. Např. pro aktuální osázení náměstí byla dodávka
zeleně řešena poptávkou města. Finanční výbor řešil pouze zakázky malého rozsahu
do 300 tis. Kč. Následovalo hlasování o návrhu usnesení k tomuto bodu, bylo
schváleno – 8:0:0.
4) Informace
a) vedení obce
Starosta
i.

Připomněl, že probíhá dotazníkové šetření a požádal občany o vyplnění
dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu strategického plánu.
Dotazníkové šetření probíhá do 10. května, poté započne analýza. Ing. Šťastná
se zeptala, kdy budou známy výsledky. Starosta odpověděl, že záleží na počtu
odevzdaných lístků, ale předběžně během května.

ii. Poděkoval občanům za účast na sobotní akci „Ukliďme Česko a Veltrusy“.
iii. Dále informoval o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva, zejména
usnesení, kterými je pověřil finanční výbor. Např. co se týká telefonních
operátorů, poskytovatelem je nově Vodafone, zrušily se pevné linky od O2,
evidence úkolů od zaměstnanců úřadu i městské policie probíhá průběžně (od
MP elektronicky - z důvodu ochrany osobních údajů nelze zveřejnit). Pracovníci
technických služeb posílají týdenní plány činnosti, probíhá kontrola práce pana
Lyubka – zatím mu byly vystaveny dvě faktury v celkové výši cca 33.000,- Kč, co
se týká akcií VKM, které město vlastní v listinné podobě, jsou veřejně
neobchodovatelné. Dále starosta stručně okomentoval zdravotní službu MŠ –
tento rok dle rozpočtu skýtá podporu 100.000,- Kč (pokles oproti předchozím
letům, příští rok to bude 50.000,- Kč) zároveň je vybírán příspěvek od rodičů,
130,-Kč měsíčně. Co se týče aktualizace nájemních smluv, nejsou tam zaneseny
záležitosti ohledně hrazení oprav apod., je potřeba je systematizovat.
Aktualizace smluv o nájmu hrobových míst probíhá průběžně, prostřednictvím
nových dodatků. Co se týká software na evidenci smluv, požádal, aby některý
ze členů kontrolního výboru nějaký doporučil.
iv. Starosta dále pozval občany na kulturní, sportovní a další akce: běh parkem
25.4., pálení čarodějnic 30.4., vernisáž výstavy k výročí 70 let od konce 2.sv.v.
7.5., turnaj v kuličkách – 8.5., položení základního kamene v klášteře a
oslavy…– 10.5., divadelní zájezd do Divadla v Dlouhé – 22.5.
Místostarosta
i.

Přišla žádost na odkup pozemku od paní Moláčkové, která nabízí městu na
prodej část silnice a chodníku v ul. Klicperova a Opletalova. Co se týká
finančních záležitostí, byl prověřován požadavek paní Moláčkové, která žádá o
300,- Kč za m². Posudek vychází na 248,- Kč/m². Zatím nebylo s paní
Moláčkovou konkrétně jednáno, čeká se na stanovisko zastupitelstva.
Pan Čapek doplnil, že se jedná již o starší záležitost. Paní Moláčková vlastní i
další pozemky ve městě, jejichž prodej byl řešen, ale vlastnila je jménem
společnosti, která byla v likvidaci. Starosta připomněl, že to není určeno
k hlasování, ale jedná se o informační zprávu. Místostarosta doplnil, že Ing.
Dykast nabádal, aby se spojil prodej tohoto pozemku s řešením koupě /směny
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budovy na náměstí (Ferdinandova vila), kterou paní Moláčková také vlastní a
plánuje tam vybudovat dům seniorů. Starosta doplnil, že konzultace s paní
Moláčkovou probíhaly ve více rovinách (např. v přízemí budovy by např. mohli
působit lékaři, ale je to jen vize, jednání by měla pokračovat).
ii.

Vrátil se k bodu, kde se řešili odměny neuvolněných zastupitelů, padly dva
návrhy na usnesení. Požádal o změnu vyplácení odměn ze čtvrtletně na
pololetně. Schváleno – 8:0:0

iii.

Co se týká parku a ohrazení, zastupitelé na přelomu roku 2012/13 rozhodli o
prodeji části pozemku, umístěného podél chodníku od Kinského kaple ke
hřbitovu. NPÚ vzhledem k administrativě není schopen podepsat smlouvu
obratem. Právnička zastupující město navrhuje, aby se podepsala smlouva o
smlouvě kupní. Ing. Štulík vyjádřil názor, že není proti prodeji, ale doporučuje s
ním počkat (sousedem pozemku města by bylo NPÚ a to by mohlo přinést
komplikace). Starosta požádal pana Bulína, aby vysvětlil jaká je preference paní
právničky ohledně odprodeje. Pan Bulín tak učinil. Pan Čapek navrhl schválit
záměr o prodeji, příště se může již řešit dál. Mgr. Ponert odmítl přijímat
usnesení, které nebylo součástí schváleného programu, tento bod jednání byl
uzavřen.

b) Výborů
Finanční výbor
Předsedkyně finančního výboru řekla, že výbor dostal zadáno navrhnout výši
pronájmu přízemních místností v Domě služeb. Navržen byl měsíční nájem ve
výši 1.100,- Kč za obě místnosti. Bylo diskutováno, zda by za tyto peníze
nebylo výhodnější se finanční částky vzdát a udělat např. zázemí technickým
službám. Co se týká bývalého kulturního domu, dle statika je budova celkově
ve špatném stavu, ale přední místnosti jsou použitelné (zadní trakt by
doporučil zbourat). Zde finanční výbor na svém jednání navrhl měsíční nájem
ve výši 1.500 Kč za jednu místnost (vlevo od hlavního vstupu) nebo ve výši
2.500 Kč za dvě místnosti (vpravo od vstupu).

c) zastupitelů
Ing. Štulík
Zeptal se, jak finančně náročná byla výsadba zeleně na náměstí v porovnání se
zrušeným výběrovým řízením na zeleň. Starosta přislíbil částku doplnit.
Pan Kyselý
Poznamenal, že bývalo zvykem, že se na zasedání občas zvali zástupci hasičů a
policie. Co se týče NPÚ, lidé se ptají, co vzniká v areálu letního kina, proto by
doporučil pozvat na některé z příštích zasedání pana kastelána. Starosta
reagoval, že na minulém zasedání byli přítomni jak zástupce hasičů, tak zástupce
městské policie. Dále upozornil na nepořádek na hlavních cestách v parku a na
to, že opravy kanálu v Palackého ulici už trvají poměrně dlouho. Starosta
vysvětlil, že na Palackého ulici byl použit beton, kde technologická lhůta
vytvrdnutí je 28 dní a v prvním týdnu opravy došlo k prodlevě vzhledem k
nepříznivému počasí. Dále se zajímal o složení povodňové komise. Starosta
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odpověděl, že je nová komise. Pan Kyselý požádal o zaslání seznamu členů
a zajímal se o důvod obměny stávajících členů. Starosta odpověděl, že je to
řešeno tak, aby tam byli zástupci hasičů, technických služeb a městské policie.
Pan Čapek
Pozval širokou veřejnost na 17. ročník běhu veltruským parkem, který se
uskuteční tuto sobotu. Je změna v místě konání, závod bude začínat u zámku.
Ing. Baránková
Řekla, že zaslechla, že město získalo dotaci na zateplení MŠ. Požádala vedení
města o informaci o této skutečnosti na příštím zasedání, příp. do emailu.
5) Diskuze
Proběhla v rámci jednotlivých bodů výše.
6) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 7. zasedání a ve 20:20 ukončil jednání.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 22.04.2015 – zápis číslo 7
1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 7 – 8:0:0
2) Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc. č. 1098/68 a 816/4 v k. ú. Veltrusy,
v rozsahu dle geometrického plánu schváleným katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, dne 7. 3. 2013 pod číslem 1567158/2013 a na pozemcích parc. č. 1098/1, 816/2 a 1429 v k. ú. Veltrusy, v rozsahu
dle geometrického plánu schváleným katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Mělník, dne 16. 3. 2015 pod číslem 1680-106/2015 pro účely
zřízení přípojky nadzemního vedení nízkého napětí – 8:0:0
3) Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s písm. f, odst. 2 §102 zákona 128/2000
zákon o obcích organizační strukturu Městského úřadu města Veltrusy dle
předloženého schématu, které je nedílnou součástí tohoto usnesení zastupitelstva –
7:1:0
4) Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 12, schválené na 6. zasedání dne 25. 3.
2015 v následujícím znění:
„Zastupitelstvo 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 "Obnova městského
centra ve Veltrusích – 2. etapa (ulice Chotkova)" v minimální výši 5 % z celkových
uznatelných nákladů akce“ – 8:0:0
5) Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města
za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014
s výrokem: bez výhrady – 8:0:0.
6) Zastupitelstvo města neschvaluje způsob a výši poskytování odměn neuvolněným
členům ZM, členům komisí, výborů a zvláštních orgánů, uvedený v důvodové zprávě,
na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev v platném znění, ve výši 100% z maximální možné částky, s účinností
od 1. 4. 2015 – 2:1:5
7) Zastupitelstvo města souhlasí se smlouvu o pronájmu nebytových prostor pro
společnost Sys-DataCom s.r.o. a zároveň souhlasí s podpisem dohody o prominutí
dluhu – 8:0:0
8) Zastupitelstvo města neschvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
smlouvu o spolupráci se spolkem Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti
územních samospráv – 4:3:1
9) Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Grantový program města Veltrusy na rok 2015 a jeho zásady –
8:0:0
10) Zastupitelstvo města schvaluje úpravu směrnice o veřejných zakázkách číslo 13
v podobě předloženého textu nového znění směrnice o veřejných zakázkách – 8:0:0
11) Zastupitelstvo města schvaluje poskytování odměn členům výborů a komisí, kteří
nejsou zastupiteli, v nezměněné výši 1045,-Kč za čtvrtletí, vyplácení odměn
pololetně – 8:0:0
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Ověřovatelé:

Ing. Marta Baránková

______________

Ing. Barbora Šťastná

______________

Starosta:

Mgr. Filip Volák

Zapsala:

Mgr. Kristýna Dvořáková

_____________

Příloha: Organizační struktura (soubor "Organizacni_struktura_od_150422.docx")
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Město Veltrusy
sídlo: Palackého 9, 277 46 Veltrusy, IČO: 00237272
tel.: 315 781 187, fax: 315 781 003, podatelna@veltrusy.cz, datová schránka: yn2bwnn

Organizační struktura Městského úřadu Veltrusy
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