Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 20. 05. 2015 od 18.00 hod.

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

Hasičský dům Veltrusy
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
Ing. Marta Baránková, Richard Kyselý
Tomáš Čapek, Ing. Martin Dykast
Richard Filikar – zhotovitel „terénních úprav Strachov“
Jaroslava Prchalová – vedoucí stavebního úřadu
18:00 – 20:32

Program:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města
a) smlouva o zřízení věcného břemene pro pozemky parc. č. 117/28, 118/7, 118/19,
119/2, 384/37, 395/6, 395/21, 395/22, 396/6, 396/7, 396/18, 403/42 a 1065/1
b) odměny neuvolněným členům zastupitelstva
c) návrh odkupu pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
d) stanovení náhradníka na VH VKM
e) žádost Přemyslovských středních Čech, o.p.s. o příspěvek na činnost
4) Informace
a) vedení obce
b) výborů
c) zastupitelů
5) Diskuze
6) Závěr

Uloženo: 16. června 2015
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1) Úvod
V 18:00 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil zasedání zastupitelstva. Následně
vysvětlil vyškrtnutí bodu, týkajícího se žádosti NPÚ, z programu. Zastupitelé schválili
program zasedání v přítomném počtu 9 členů. Starosta oznámil, že se dnešního zasedání
zastupitelstva zúčastní zhotovitel „terénních úprav Strachov“, pan Filikar.
2) Jmenování ověřovatelů
Starosta navrhl, aby se ověřovateli zápisu stali pan Čapek a Ing. Dykast, jmenovaní
souhlasili.
3) Ke schválení zastupitelstvem města
a) smlouva o zřízení věcného břemene pro pozemky parc. č. 117/28, 118/7, 118/19,
119/2, 384/37, 395/6, 395/21, 395/22, 396/6, 396/7, 396/18, 403/42 a 1065/1
V posledních třech měsících minulého roku došlo v jižní části města k přeložení části
elektrického vedení vzdušného do země. Předložená smlouva o zřízení věcného
břemene - služebnosti, sepsaná na základě smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 7. 3.
2013 završuje celý dosavadní proces. Dotčené pozemky města, parc.č. 117/28, 118/7,
118/9, 119/2, 384/37, 395/6, 395/21, 395/22, 396/6, 396/7, 396/18, 403/42 a 1065/1
jsou uvedeny v geometrickém plánu GP 1679-30/2015.
Cena za náhradu je ve výši 38 000,- Kč. Starosta se zeptal na dotazy z řad zastupitelů a
přečetl návrh na usnesení. Schváleno – 9:0
b) odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Již bylo projednáváno na minulém zasedání. 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.
Metodika MVČR popisuje okolnosti a možnosti ohledně odměn zastupitelů ve
vybraných aspektech.
Starosta města předkládá současnou podobu maximální výši odměn neuvolněným
členům ZM, členům komisí a výborů, který je v souladu s výše uvedenou novou
legislativou.
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
Uloženo: 16. června 2015
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Odměny neuvolněným zastupitelům, členům a předsedům výborů, budou vypláceny
měsíčně, členům komisí a zvláštních orgánů budou vypláceny pololetně, na základě
návrhu jejího předsedy.
Dále okomentoval výše uvedené částky pan místostarosta. Vedení města navrhuje
odměnu ve výši 90% z maximální možné částky. Ing. Štulík se vzdal odměny ve
prospěch městského rozpočtu. Starosta přečetl návrh na usnesení. Schváleno – 9:0
c) Návrh odkupu pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Jedná se o pozemek za stávající trafikou na náměstí. Pozemek je ve vlastnictví
6 majitelů dle promítnuté tabulky. Po jednání o uvedeném pozemku s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, který by z pohledu okolních vlastníků
zapadl do souborů městských pozemků, lze konstatovat následující:
- proces dokončení řešení vlastnických vztahů tohoto pozemku bude dokončen za 9
let
- v případě, že město bude vlastnit ½ podílu pozemku je téměř jisté, že mu po
devíti letech připadne pozemek celý
- legislativa umožňuje odkup podílu ČR (½ části pozemku) pouze v letošním roce
- forma odkupu se realizuje tzv. přímým prodejem za cenu, kterou určí znalec
- v případě, že nepožádáme o přímý prodej, bude se v budoucnu pozemek
prodávat formou výběrového řízení
Doplnění informací z jednání:
- pozemek je, vzhledem k jeho položení vhodný pro výstavbu veřejně prospěšné
stavby
- je třeba přemístit z tohoto pozemku trafiku na jiné místo a s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových řešit výši utrženého nájmu.
- Je strategické o pozemek usilovat, městské pozemky by byly celistvé, možnost
rozvojového potenciálu např. pro veřejně prospěšnou stavbu.
Starosta přečetl návrh na usnesení. Pan Čapek oznámil, že se prozatím zdržuje
hlasování, jelikož proběhne s Úřadem ještě jedno jednání. Schváleno – 8:0:1 /zdržel
se – pan Čapek/
d) stanovení náhradníka na VH VKM
Starosta přečetl důvodovou zprávu. 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 a náhradníci pan
Libor Lesák r. č. 6507301526, bytem Hůrka 1032, PSČ 27801 a pan Tomáš Hrodek r.č.
8307140897, bytem Nerudova 1013. PSČ 27711 Neratovice. Pan Čapek vysvětlil, proč
nejsou náhradníci občané Veltrus – v rámci VKM jsou společné pokyny a stanovy
s okolními obcemi. Starosta přečetl návrh na usnesení. Schváleno – 9:0.

Uloženo: 16. června 2015

Strana 3 z 8

e) Žádost Přemyslovských středních Čech, o.p.s. o příspěvek na činnost
Starosta vysvětlil, že město Veltrusy každoročně přispívá místní akční skupině (MAS)
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. částkou 5,- Kč za obyvatele. Přemyslovci požádali o
příspěvek i v letošním roce. MAS klade důraz na komunitní aspekt projektů, který je
pro ni typický, lze proto očekávat větší nárůst příležitosti získat dotace
prostřednictvím MAS; resp. Přemyslovců. Zaplacení příspěvku za rok 2014 ve výši
9.930,- Kč bylo schváleno na 3. zasedání zastupitelstva, dne 17.12.2014. Tato obecně
prospěšná společnost poskytla tři grantové příspěvky na veltruské spolky. Spolky
budou i nadále žádat o peníze a předpokládá se spolupráce v rámci tvorby
strategického plánu. Schváleno – 9:0.
Host: Richard Filikar – zhotovitel „terénních úprav“
V úvodu vystoupil pan starosta a vysvětlil, že se začíná navážet inertní materiál i na
jiný pozemek, který nebyl v povolení, o čemž byl informován stavební úřad. Městem
bylo sepsáno vyjádření se čtyřmi podněty pro stavební úřad. Jedná se o kauzu velmi
složitou a hlubokou, po dohodě se zastupiteli byla záležitost předána právnímu
poradci. Ze strany stavebního úřadu následovalo vydání opravného rozhodnutí
z důvodu administrativní chyby. Ze strany zhotovitele bylo přislíbeno plnění smlouvy.
Všechny zajímá, co se bude s lokalitou dít v budoucnu. Požádal pana místostarostu o
shrnutí současné situace, dále dostane slovo pan Filikar, paní Prchalová a na závěr
proběhne diskuze. Pan místostarosta promítl situaci na dataprojektoru. Promítl a
okomentoval první etapu hrubých terénních úprav dle projektu Ing.arch. Stránského.
Následně vystoupil zhotovitel terénních úprav Strachovského parku, pan Filikar a
vysvětlil občanům svůj další záměr s „haldami“. Řekl, že vstoupil do projektu před
dvěma lety a přebral firmu s rozjetým projektem od původního majitele. S projektem
se již nedá hýbat, dle jeho názoru navrhl arch. Stránský nesmyslný projekt, který nelze
realizovat. Dále doplnil, že peníze za „skládkovné“ chodí stále firmě TEZZAV spol. s.r.o.
Pozemek pozemkového fondu, který „vypadl“ z výčtu pozemků na stavebním
rozhodnutí původně nebyl ani v pronájmu a je určen pouze pro cestu. Ing. Hrubešová
poznamenala, že v EIA je schválena navážka 12 metrů nad úroveň, ale navýšení je
27 m. n. m., navážka měla být dle projektu vysoká 52 metrů. Pan Filikar okomentoval
situaci na předloženém plánku. Padl dotaz od jedné z občanek, kdy bude probíhat
rekultivace a do kdy bude hotova. Pan Filikar odpověděl, že již před třemi týdny se
začala zavážet ornice, která půjde na zalesnění prvního kopce s tím, že do konce roku
2015 má proběhnout kompletní rekultivace. Druhý kopec bude poloviční a bude
hotový do dvou let. Ing. Štulík se zeptal, jak zabezpečí, aby automobily přijíždějící na
skládku a ze skládky neznečišťovaly silnici? Pan Filikar odpověděl, že bude zřízeno
koryto. Pan starosta se zeptal, jak se technicky bude řešit zaoblení kopce a svažitost
tak, aby to nenarušilo stabilitu kopce, když jsou tam v současné době jiné poměry?
Pan Filikar odpověděl, že by se mohl kopec rozšířit cca o 20 metrů. Pan místostarosta
poznamenal, že nedávno byl kopec zaměřen a v souvislosti s tím se zeptal na jeho
objem? Pan Filikar odpověděl, že objem zjišťován nebyl, ale je možné ho spočítat a
přislíbil tuto možnost. Dále řekl, že již začíná postupné nesvažování kopce. Ing. Štulík
se zeptal ke sklonu pozemku, vyjádřil pochyby o pozvolnosti kopce a upozornil na
očekávané problémy s uchycením zeleně. Pan Filikar řekl, že bude situace posouzena
statikem a že se povrch nehne. Ing. Dykast upozornil, že povolení navážet je jen do
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výšky 222,6 m n.m. Pan Filikar odpověděl, že současný stav je 216 m n.m a výš už se
navážet nebude. Ing. Dykast dále řekl, že původní návrh počítal s tím, že první halda
bude menší o 20 m než ta druhá, tak to bylo prezentováno. Odpověď pana Filikara, že
to není technicky možné. Padl dotaz od občana, jakým způsobem řeší stavební úřad
skutečnost, že se nepracuje podle projektu. Vedoucí stavebního úřadu, paní
Prchalová, odpověděla, že to bude řešeno změnou stavby před dokončením. Paní
Krčmová se zeptala, jak je možné, že se naváží na ornou půdu? Pan Filikar odpověděl,
že se na ornou půdu nenaváží. Paní Prchalová vysvětlila, že se nejedná v současnosti o
ornou půdu, půda je dočasně vyňata ze zemědělského půdního fondu. Pan Ritter
upozornil na to, že na cestě z Veltrus ke koupališti chybí plot, padají tam balvany ze
skládky a je to nebezpečné. Pan Filikar odpověděl, že svah je v současnosti
odbagrovaný tak, že tam nemůže nic spadnout a již se tam nic navážet nebude. Pan
starosta se zeptal, jaké jsou kontrolní mechanismy pro to, aby se tam skládkoval
materiál pouze do 20 cm? Pan Filikar odpověděl, že to není možné kontrolovat. Pan
Měšťánek upozornil na to, že navážení mělo již dávno skončit. Ing. Dykast se zeptal,
zda je povoleno navážet tolik kubíků? Pan Filikar odpověděl, že územní rozhodnutí
bylo vydáno na první hromadu, původně tam byl dobývací prostor. Ing. Dykast
upozornil, že na navážku není územní rozhodnutí.
Pan starosta zdůraznil, že je potřeba jednat tak, aby se minimalizovala rizika, která už
vznikla nebo by mohla vzniknout. Stavební úřad obdržel od vedení obce čtyři podněty
k jednání. Paní Prchalová řekla, že příští týden proběhne kontrolní prohlídka a od ní se
budou odvíjet další kroky. Starosta řekl, že bylo rozumné v současné chvíli stopnout
navážku a počkat jak to dopadne, než se bude pokračovat. Paní Bulínová se zeptala,
jak je možné, že bylo vydáno opravné rozhodnutí a nebyla s tím obeznámena. Paní
Prchalová vysvětlila, že účastníky řízení jsou ti, co byli původně. Ing. Bulín se zeptal,
zda se opravné rozhodnutí vydat muselo? Paní Prchalová odpověděla, že opravné
rozhodnutí se vydat muselo, číslo pozemku bylo ve všech přílohách k rozhodnutí.
Nacházel se proužek pozemku mezi pozemkem firmy a pozemkem paní Bulínové,
proto nebyli Bulínovi účastníkem řízení. Pan starosta se zeptal pana Filikara, jaké
záruky může dát k tomu, že dojde k „zazelenění“ kopců? Pan Filikar odpověděl, že
bude mít pod kontrolou účet, který je určen na rekultivaci, zatím je veden pod firmou
Tezzav spol s.r.o. a přechází pod něj, ale zatím není obeznámen s tím, jaká je tam
částka. Padl dotaz od občana, kolik stojí naskládkování jednoho kubíku nákladu? Pan
Filikar odpověděl, že 55-60,- Kč s tím, že obec má přehled o tom, kolik se toho přiveze.
Pan starosta poznamenal, že od listopadu minulého roku dodnes nedostala obec
žádné informace ani peníze. Pan Filikar odpověděl, že v současné chvíli jsou peníze na
účtě. Starosta poznamenal, že město dostává jen 1,50,- Kč za kubík navezeného
materiálu, bude řešen smluvní vztah s právníkem. Ing. Andrle se zeptal, zda se
pozemky budou přepisovat na nově vznikající firmu? Pan Filikar odpověděl, že ano.
Pan Štastný se zeptal, jaké jsou další etapy? Pan Filikar odpověděl, že jsou jen dvě
etapy. Ing. Dykast doplnil, že první etapa se stala druhou. Pan starosta se zeptal, kdy
bude známa finální verze projektu? Pan Filikar odpověděl, že do 14 dnů. Ing.
Hrubešová vznesla dotaz k paní Prchalové na opravné rozhodnutí. Bylo řečeno, že
druhá halda nebude dovolena, když to neschválí zastupitelstvo. Vyjádřil se i Mgr.
Novotný. Padl dotaz od občana, když nebude zavezena druhá „hromada“, jaké
prostředky má stavební úřad pro to, že nezůstanou „haldy“ bez rekultivace. Paní
Prchalová odpověděla, že stavební úřad na to prostředky nemá. Paní Bulínová se
zeptala, zda u první „hromady“ bude dodržen původní projekt a Ing. Dykast se zeptal,
zda bude naváženo na druhou „hromadu“? Pan Filikar odpověděl, že projekt bude
dodržen a naváženo bude. Dále nabídl veřejnosti účast na kontrolních dnech, které
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pravidelně probíhají. Ing. Andrle se zeptal, zda by mohla být občanům k dispozici
veškerá dokumentace k hromadě. Pan Filikar odpověděl, že veškerou dokumentaci
zatím nemá, ale pokud bude mít, bude možné ji poskytnout. Ing. Štulík se zeptal, zda
cena zazelenění vzejde od projektanta? Pan Filikar odpověděl, že ano. Ing. Dykast se
dále zeptal, jak finančně náročné ozelenění zhruba bude? Pan Filikar odpověděl, že na
prvním kopci vyjde ozelenění cca na 3 miliony Kč. Dále přislíbil účast na dalším
zasedání zastupitelstva. Pan starosta na závěr poznamenal, že jednání budou
směřovat ke konkrétním, vysokým zárukám ohledně rekultivace. Poté byla debata k
„terénním úpravám“ zakončena.
4) Informace
a) vedení obce
Starosta
i.

Informoval občany, že se připravuje stanovisko ke spalování odpadů firmou
AVE CZ.

ii. Bude se realizovat „zjednosměrnění“ ulic u ZŠ a MŠ, je možné, že již po tomto
víkendu bude nové značení v platnosti.
iii. Je otevřeno hřiště pro veřejnost v areálu ZŠ, a to denně mezi 17. – 20. hodinou.
iv. Sběrné místo je otevřeno od května pravidelně třikrát týdně, v úterý, čtvrtek a
sobotu.
v. Informoval zájemce o žádosti o grant, že 4. června proběhne informativní
schůzka, budou obesláni.
vi. Poděkoval občanům za odevzdané dotazníky, sešlo se jich celkem 473, první
etapa zpracování již započala.
vii. Pozval občany na kulturní akce – 31. května proběhne koncert v kostele
k výročí ukončení druhé světové války, 28. května se bude konat akce na
zámku k 70. výročí od filmování pohádky Prstýnek.
viii. Co se týká zhotovení územního plánu, zatím není žádný posun, bude řešeno,
proběhne schůzka s právníkem a zástupkyní pořizovatele.
b) Výborů
Výbor pro rozvoj města a ekologii
Ing. Dykast poděkoval občanům za odevzdání dotazníku a přislíbil, že budou
informováni o výsledku průzkumu.

Finanční výbor
Předsedkyně finančního výboru Ing. Šťastná informovala, že přišel dopis od
zájemců o pronájem pozemku v ulici Štěp. Bendy, kterým byla navržena cena
50,- Kč/m² na rok. Žádají o snížení ceny, zdá se jim neadekvátní, protože
pravidelně sekají tento i přilehlý pozemek a využívají ho jen tři měsíce v roce.
Finanční výbor navrhl snížit cenu o 50 %, tedy 25,- Kč/m² na rok. Vyjádřil se
k tomu žadatel, i tak se mu zdá částka vysoká, a pokud na ní bude vedení
trvat, žádají o zmenšení pozemku na 60 m². Ing. Šťastná doplnila, že cena za
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pronájem byla stanovena v této výši i s ohledem na to, že pozemek žadatelé
využívali i v minulých letech.
c) zastupitelů
Ing. Štulík
Oznámil všem zúčastněným a hlavně voličům paní Ing. Baránkové, že se paní Ing.
Baránková omlouvá z veřejného zasedání zastupitelů z důvodu, který neměl
žádné opodstatnění. Paní Ing. Baránková, na základě mylně vydedukovaných
informací, že na veřejném zasedání bude přítomen RNDr. Kratěna (majitel
pozemků pod haldami), všem zastupitelům oznámila, že se veřejného zasedání
nezúčastní a omlouvá se.
Přestože byla paní Ing. Baránková včas informována, že pozvání a účast RNDr.
Kratěny se nezakládá na pravdě, své rozhodnutí nezměnila a na zasedání se
nedostavila.
5) Diskuze
Jeden z občanů upozornil na neustálé zajíždění kamionů do ulice Žižkova. Mgr. Bubníková
se zeptala, jak dlouho budou občané čekat, než dojde k napojení jejich ulice na kanalizaci.
Místostarosta odpověděl, že k připojení již "papírově" došlo v devadesátých letech
minulého století, aktuálně probíhají jednání, zejména potřebné dokladování, s ing.
Fričem, následně bude možné proces dokončit. Paní Pettinger se zeptala, jak to vypadá
s dopravním značením v ul. Palackého a Pod Horami? Vedoucí technických služeb
vysvětlil, že na konci dubna bude osloveno Dopravní značení Mělník a nechá se spočítat,
kolik to bude stát. Bude řešena celá křižovatka u fotbalového hřiště a dopravní značení
bude umístěno v nejbližší době. Dále se paní Pettinger zeptala k areálu AGEKO. Starosta
odpověděl, že řízení bylo pozastaveno a čeká se na doplnění projektu, bude se
předělávat EIA a doplňovat a konkretizovat projekt. Pan Štastný se zeptal k problematice
spalování na Kaučuku a navrhl, že by se případně pokusil zorganizovat demonstraci. Ing.
Štulík se dále zeptal na realizaci ohrazení v zámku. Starosta odpověděl, že pan kastelán
by vše vysvětlil, ale bohužel se nemůže jednání zastupitelstva (ve středu) účastnit. Je ale
ochoten odpovídat na dotazy jinou cestou. Ing. Šťastná se zeptala k zemině na náměstí,
bude se řešit formou reklamace prací? Pan starosta odpověděl, že firma COLAS CZ, a.s.
přivezla zadarmo ornici a další reklamace budou řešeny. Starosta dále informoval, že od
1. června bude upravena lokalita na náměstí tak, že zastávka bude přesunuta do ul.
Maršála Rybalka z důvodu reklamace resp. opravných prací na především v blízkosti
autobusových zastávek na náměstí. Jeden z občanů upozornil na to, že když jezdí
autobusy na náměstí, nastávají tam zmatky a dva autobusy najednou tam neprojedou.
Tomáš Kosek řekl, že to bude nejspíše řešeno zákazem zastavení. Ing. Bulín řekl, že by
mohl na příštím zasedání zodpovědět dotazy, týkající se prací, aktuálně probíhajících
v zámeckém areálu a vyvrátil obavy občanů z toho, že by se mělo do zámeckého parku
vybírat vstupné.
6) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 8. zasedání a ve 20:32 ukončil jednání.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 20.05.2015 – zápis číslo 8
1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 8 – 9:0
2) Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc. č. 117/28; 118/7; 118/19; 119/2;
384/37; 395/6; 395/21; 395/22; 396/6; 396/7; 396/18; 403/42 a 1065/1 v k. ú.
Veltrusy, v rozsahu dle geometrického plánu 1679-30/2015 ze dne 1. 4. 2015,
potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Mělník dne 3. 4. 2015 pod č. PGP-371/2015-206 – 9:0
3) Zastupitelstvo města schvaluje 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 90 % z maximální možné částky zaokrouhleno
na desetikoruny dolů, s účinností od 1. 5. 2015. Ing. Štulík se vzdává výše odměny,
která mu dle rozhodnutí zastupitelstva přísluší – 9:0
4) Zastupitelstvo města v souladu s písmenem a) § 85 zákona 128/2000 Sb. zákon o
obcích v platném znění rozhoduje o realizaci záměru odkupu ideální poloviny
pozemku parc. č. 1325 v k.ú. Veltrusy od České republiky, kterou zastupuje Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových – 8:0:1
5) Zastupitelstvo obce revokuje usnesení 2 ze dne 25. 3. 2015 v tomto novém znění:
Zastupitelstvo města 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 r. č.
590205/0000, bytem Alešova 296, PSČ 27746. Případní náhradníci jsou, v uvedeném
pořadí, pan Libor Lesák r. č. 6507301526, bytem Hůrka 1032, PSČ 27801 a pan Tomáš
Hrodek r. č. 8307140897, bytem Nerudova 1013. PSČ 27711 Neratovice – 9:0
6) Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím dobrovolného příspěvku místní akční
skupině Přemyslovské střední Čechy o.p.s. ve výši 5,- Kč na za obyvatele, ke stavu
obyvatel ke dni 1. 1. 2015, v celkové výši 9.945,-Kč (1989 obyvatel) – 9:0

Ověřovatelé:

Tomáš Čapek

______________

Ing. Martin Dykast

______________

Starosta:

Mgr. Filip Volák

Zapsala:

Mgr. Kristýna Dvořáková
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