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Zápis 
z 14. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 16. 12. 2015 od 18.00 hod. 

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy 

Přítomni:  Ing. Marta Baránková, Tomáš Čapek, Ing. Martin Dykast, Ing. Jaroslav 

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

Omluveni:  Richard Kyselý, Michal Kohout 

Ověřovatelé: Ing. Vladimír Štulík, MVDr. František Pochobradský 

Doba trvání: 18:00 – 19:35 

Program: 

1) Úvod, schválení programu 
2) Jmenování ověřovatelů 
3) Ke schválení zastupitelstvem města (vyjma veřejných zakázek) 

a) Schválení smlouvy – odkup části pozemku p. č. 1325 městem 
b) Rozpočtové provizorium na rok 2016 
c) Rozpočtové opatření č. 3/2015 
d) Přijetí daru od firmy České štěrkopísky spol. s.r.o. 
e) Obecně závazná vyhláška města o místních poplatcích 
f) Nařízení města zákaz podomního a pochůzkového prodeje 
g) Nadační příspěvek ČEZ („Oranžový přechod“ Douchova) 

4) Veřejné zakázky (nad 100 000,- Kč) 
a) Zateplení MŠ (informace) 

5) Informace 
a) vedení obce  

i) Návrh rozpočtu na rok 2016 
ii) Terénní úpravy na Strachově 
iii) Informace k VKM 
iv) Žádosti o dotace 

b) výborů – Strategický plán města Veltrusy 
c) zastupitelů 

6) Diskuze 
7) Závěr 
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1) Úvod 

V 18:00 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil zasedání zastupitelstva, následně 
okomentoval doplnění programu. Program dostál pouze jedné změny, a to doplnění o bod 
3g, týkající se Nadačního příspěvku ČEZ – „Oranžový přechod“. Zastupitelé schválili 
upravený program zasedání v přítomném počtu 9 členů. 

2) Jmenování ověřovatelů 

Starosta navrhl, aby se ověřovateli zápisu stali Ing. Vladimír Štulík a MVDr. František 
Pochobradský, jmenovaní souhlasili. 

3) Ke schválení zastupitelstvem města 
a) Schválení smlouvy – odkup části pozemku p.č. 1325 městem 

Pan místostarosta lokalizoval daný pozemek, který se nachází za bytovkami v ul. Štěpána 

Bendy a za zdí, která odděluje náměstí od proluky, která je za bytovkami.  

Vzhledem k zájmu města o odkup části pozemku p.č. 1325 sousedícím s náměstím, byl 

tento požadavek projednán s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových/dále 

jen úřad/ (viz dřívější informace) a aktuálně úřad předkládá pro něj standardní kupní 

smlouvu č. UZSVM/S/27542/2015 – HMSO, která zajišťuje prodej jím obhospodařované 

části pozemku p.č. 1325 v podílu ½ o výměře 344 m2. za cenu 79 000,-Kč městu. 

Starosta předkládá města smlouvu ke schválení.  Schváleno - 8:1:0/Zdržel se Tomáš 

Čapek/ 

b) Rozpočtové provizorium na rok 2016 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vypracovává město 

svůj rozpočet na základě údajů státního rozpočtu a rozpočtu kraje, kterými jsou určeny 

konkrétní vztahy k rozpočtu města. 

Podle § 13 zák. 250/2000 Sb., nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového 

roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení 

rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. 

V období rozpočtového provizoria v souladu se zákonem nesmí výdaje na běžný provoz 

překročit v jednotlivých měsících 1/12 skutečnosti roku 2015. Město hradí pouze výdaje 

na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavření smluv, 

provozní výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samostatného fungování 

města. Schváleno – 9:0:0 

c) Rozpočtové opatření č. 3/2015 

Rozpočtová opatření vycházejí z pojetí § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou to taková opatření, 

která v daném rozpočtovém období mění závazné ukazatele rozpočtu na základě možných 

úprav v rámci organizačních, metodických nebo věcných změn, podléhají schválení 

zastupitelstva obce ve smyslu vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona o 

obcích 
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Starosta měst předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3/2015. 

Po těchto rozpočtových změnách se objem příjmů a výdaje navýší o +147.485,37 Kč, tj. 

celkové příjmy budou činit 35.080.653,21 Kč, celkové výdaje budou činit 34.579.653,21 

Kč, financování se nemění a zůstává na částce -501.000,-Kč. 

Podrobný rozpis je uveden v příloze podkladů na zasedání – část_2 

U příjmové části se jedná především o vyrovnání upraveného rozpočtu se skutečně 

přijatými dotacemi z Úřadu práce na VPP a dotacemi z OPŽP a SFŽP na akci „Svážíme 

bioodpad z města Veltrusy“, doplnění náhrad za pojistné plnění (autobusové zastávky, 

sloup VO). Dále o přijetí daru z Nadace ČEZ na vybudování „Oranžového přechodu“. 

U výdajové části se z větší části navyšují prostředky na odchyt psů a zbývající volné 

prostředky se přesouvají do rozpočtové rezervy. Schváleno: 9:0:0. 

d) Přijetí daru od firmy České štěrkopísky spol. s.r.o. 

Zastupitelstvo města může rozhodovat dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, 

v platném znění o přijetí daru a jeho účelu. 

Starosta města požádal firmu České štěrkopísky spol. s.r.o. o poskytnutí finančního daru 

pro rok 2015. Firma České štěrkopísky požadavku vyhověla, a tak jako každý rok, poskytla 

městu Veltrusy dar ve výši 300.000,- Kč. 

Předmětem daru je poskytnutí příspěvku pro účely sociální, ekologické, humanitární, 

tělovýchovné a sportovní, na kulturu, školství, policii, požární ochranu či na podporu 

mládeže. Vedle finanční částky poskytne dárce kamenivo a písek dle potřeb obce. 

Schváleno – 9:0:0. 

e) Obecně závazná vyhláška města o místních poplatcích 

Pan starosta podotkl, že je to vyhláška, na které výbor pracoval dlouhé měsíce a patří mu 

velké poděkování. Motivací vyhlášky bylo, aby zmizely některé části, které nebyly příliš 

funkční nebo byly zastaralé. Pan místostarosta představil přehled zásadních rozdílů 

stávající a předkládané vyhlášky. V předkládané vyhlášce je méně typů poplatků, po 

redukci zůstaly poplatky za psy, za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného 

a z ubytovací kapacity z ústavy. Pro občany bude zřejmě nejzajímavější poplatek za psa. 

Ve stávající vyhlášce je 150,-Kč za prvního a 200,-Kč za druhého psa, psi důchodců nejsou 

řešeni. V předkládané vyhlášce je o 50,-Kč zvýšená taxa na prvého i druhého psa, kromě 

psů důchodců, kde zůstává základní taxa 150,-Kč, poplatek za druhého a dalšího psa je na 

standardní částce 250,-Kč. Ve využití veřejného prostranství se změnilo více položek. 

Počet poplatků je zredukován, stejně tak počet poplatků ze vstupného. U poplatku 

z ubytovací kapacity došlo ke zvýšení sazby nastavené v roce 2004 o 1,- Kč (ze 4,-Kč na 5,-

Kč) za využité lůžko a den. Pan starosta zmínil, že se snažili vyhlášku „zeštíhlit“, zmizely 

některé kapitoly, např. lázeňské poplatky ve Veltrusích. Někde došlo k mírnému navýšení 

a někde k osvobození – např. užívání veřejného prostranství na dobu max. 15 dnů pro 

skládku materiálu nebo umístění stavebního zařízení před vlastním domem (lešení) za 
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účelem zvelebení fasády – platit se nemusí. Ing. Šťastná zmínila komentáře, které se 

připravují, a které by vyjasňovaly ustanovení ve vyhlášce, aby byla pro občany jasná a 

srozumitelná. Sazby ve vyhlášce nejsou dramatické, samozřejmě by se mohly neustále 

měnit, ale to co se předkládá je výsledek určitého kompromisu. Pan  se zeptal, zda 

tato vyhláška postihuje i poplatky za odpady, bylo mu řečeno, že tato vyhláška 

nepostihuje tyto poplatky. Pan starosta zmínil, že vyhláškou o odpadech a možná i o 

poplatku se budou zabývat v roce 2016. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce od 

16.12.2015 do 1.1.2016. Pan starosta poděkoval občanům, které dodržují vyhlášky, a 

apeluje i na ostatní. Ještě zmíní např. v tisku, aby byly vyhlášky dodržovány. 

Finanční výbor z důvodů aktualizace a upřesnění předkládá, ve spolupráci s vedením obce, 

obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, text vyhlášky (část podkladů 2), byl 

konzultován s odborem dozoru veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Účinnost vyhlášky 

je nastavena od 1. 1. 2016. Schváleno – 9:0:0. 

f) Nařízení města zákaz podomního a pochůzkového prodeje 

Starosta předkládá ke schválení právní předpis – Nařízení města Veltrusy č. 1/2015 o 

zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Veltrusy (část 2 podkladů). 

Schváleno – 9:0:0. 

g)   Nadační příspěvek ČEZ („Oranžový přechod“ Douchova) 

Pan starosta zmínil, že tento týden se řeší dodání smluv s nadací ČEZ. Realizace bude do 

října 2016. Pan Ing. Dykast se zeptal, na datum realizace 6.3.2016 uvedené ve smlouvě, 

pan starosta odpověděl, že jsme dotaci získali až ve druhém kole a byl schválen 

v listopadu, a proto bude realizace posunuta o několik měsíců, a to do 31.10.2016. Po 

konzultaci byla záležitost akceptována. Posunutí termínu, uvedeném, ve smlouvě řeší 

odeslaná žádost o změnu termínu na Nadaci ČEZ.  

Zastupitelstvo města může rozhodovat dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, 

v platném znění o přijetí daru a jeho účelu. 

Starosta města požádal Nadaci ČEZ o poskytnutí příspěvku k úhradě nákladů na schválený 

projekt s názvem „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve městě Veltrusy“ v grantovém 

řízení Oranžový přechod. Nadace ČEZ žádosti z části vyhověla a poskytne městu Veltrusy 

do konce roku 2015 příspěvek ve výši 100.000,-Kč na vybudování bezpečného přechodu 

na silnici II/608 v ulici Douchova. Akce se bude dle smlouvy realizovat v roce 2016. 

Schváleno: 9:0:0. 

4) Veřejné zakázky (nad 100 000) 
a) Zateplení MŠ (informace) 

Pan starosta zmínil informaci o projektantovi, který byl dvakrát v objektu mateřské školy 
zaměřovat budovu, ještě se dostaví příští týden, zaměřovat střechu. Projekt by měl být 
hotov k termínu 21.1.2016 a potom bude následovat řízení stavebního povolení. Na 
přelomu zimy/jara bude vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele zateplení MŠ.  
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5) Informace 
a) vedení obce 
i. Návrh rozpočtu na rok 2016 

Pan starosta zmínil, že rozpočet na rok 2016 by se měl schválit v lednu. Rozpočet 
bude viset na webových stránkách i na vývěsce města Veltrusy a bude k dispozici 
k nahlédnutí občanům, kteří se mohou k rozpočtu vyjádřit. Pan Ing. Štulík se zeptal 
na rezervu, která se týká kauzy Allowance, pan starosta odpověděl, že se s touto 
rezervou počítá. Paní   hovořila, že neexistuje odkladný účinek, co se 
týká kauzy Allowance, myslí si, že se musí dohodnout splátkový kalendář 
s finančním úřadem. A pak se buď peníze dostanou nazpět, nebo nedostanou. Pan 
starosta zmínil, že finanční úřad o tomto ví a počítal s tímto krokem.  Pan Ing. 
Dykast zmínil pozitivní informaci, že jsou posíleny příspěvky na sport a spolkový 
život. Paní Ing. Šťastná by byla ráda, aby byl rozpočet města zveřejněn na webu po 
položkách, aby to bylo srozumitelné pro občany. Pan místostarosta přiblížil tyto 
body na projektoru. Pan starosta připomenul, že se příští zasedání zastupitelstva 
posune z 20.1.2016 na 13.1.2016, kdy se schválí strategický plán, aby mohly být na 
jeho základě využity dotační tituly. Návrh bude zveřejněn na úřední desce. Pan 
starosta připomíná, že jde o pracovní verzi, která se může ještě změnit. 
 
V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vypracovává 
město finanční plán - svůj rozpočet (příloha část2 )  
 
Návrh rozpočtu města pro rok 2016 v základních parametrech vychází a navazuje na 
rozpočtový výhled města na období 2015-2019, z předpokladu schváleného 
státního rozpočtu pro rok 2016 a v podrobnostech pak realizovaných příjmů a 
výdajů letošního rozpočtu a předpokladu jejich naplnění. 
 
Rozpočet města je navržen jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen 
finančními prostředky z minulých let (přebytku hospodaření za rok 2015), Rozpočet 
města zajišťuje základní chod města, běžnou správu a údržbu města, údržbu a 
opravy městského majetku, chod městského úřadu a příspěvkové organizace. 
Hlavními prioritami pro rok 2016 jsou úkoly, které se nepodařilo zabezpečit v roce 
2015, dokončení přechodů na náměstí A. Dvořáka a chodníku, popř. parkoviště 
před Sokolovnou, výstavba chodníků svépomocí a prioritně úspěšné zvládnutí akce 
„Zateplení MŠ“ včetně závěrečného vyúčtování, pokračování ve splácení úvěru od 
ČS., a.s., poskytnutého na „Dopravní zklidnění dopravy ve Veltrusích“. 
Příjmy rozpočtu jsou tvořeny, jako každý rok zejména daňovými příjmy, které jsou 
nejvýznamnější součástí rozpočtu a představují 95% veškerých příjmů obce. Při 
stanovení jejich výše návrh vychází z předpokládané výše výnosu jednotlivých daní 
pro rok 2016.  Co se týká místních poplatků, tak návrh nepředpokládá jejich změnu. 
Příspěvek na výkon státní správy, který je městu poskytován prostřednictvím 
Středočeského kraje, zůstává na stejné výši. Ostatní příjmy rovněž zůstávají téměř 
stejné jako v letošním roce. 
Výdaje rozpočtu vychází rovněž z výdajů letošního roku a zajištění základního chodu 
města. Rozpočet počítá s nutnými opravami některých budov (topení Chotkova čp. 
65, střecha domku na hřbitově,…). Převážná část výdajů slouží k zajištění chodu 
města (údržba a opravy městského majetku, veřejné osvětlení, sběr a svoz 
komunálního velkoobjemového, nebezpečného a biologického odpadu, činnost 
městského úřadu (výkon správy a samosprávy) zabezpečení provozu školky a školy 
(neinvestiční příspěvek PO). Dále návrh rozpočtu počítá s podporou společenského 
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a kulturního života ve městě, příspěvky společenským organizacím a spolkům a 
podporu tradičních akcí v rámci grantového programu.  
Financování představuje zabezpečení financování schodku rozpočtu, který bude 
hrazen z finančních prostředků minulých let - přebytkem hospodaření roku 2015 
(návrh přepokládá ve výši 5 mil. Kč). Dále se bude pokračovat v úhradách splátek z 
dlouhodobě přijatého úvěru (2,5 mil. Kč). 
 
Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 bude nejméně po dobu 15 dnů před 
projednáním v zastupitelstvu města zveřejněn na úřední desce a v elektronické 
podobě způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně, nebo ústně na 
zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 13. 1. 2016. 
 
 Starosta města přečetl návrh Rozpočtu pro rok 2016. Zastupitelstvo města 
projednalo a vzalo na vědomí návrh rozpočtu pro r. 2016, který je koncipován jako 
schodkový. Nehlasuje se, návrh se bere na vědomí. 
 

ii. Terénní úpravy na Strachově 

Pan starosta zmínil pár informací, které se týkají terénních úprav na Strachově. Nyní 
probíhá odkladný účinek, předběžné opatření, který vydal svým usnesením Krajský 
soud v Praze na základě žaloby, která byla podána na rozhodnutí krajského úřadu 
ve věci pozemku bývalého č. pozemku 435 (pod druhou haldou). V současné době 
je stavebník neaktivní, co se týče stavby a navážení. Dnes (16.12.2015) byla 
provedena kontrolní prohlídka ohledně cesty, která patří Synthosu. Stavební 
přislíbil, že bude komunikovat i s čističkou odpadních vod. I přestože se nestaví, je 
cesta znečištěna a to je z toho důvodu, že se jedná o příjezdovou cestu na čističku. 
Koncepčně není dobře řešeno ku prospěchu věci. V pondělí proběhla porada 
s vedením odboru životního prostředí v Kralupech, s právními zástupci Kralup i 
Veltrus. Komunikace probíhá i s ministerstvem pro životní prostředí. Paní  
zmínila, že udělala fotodokumentaci, pan starosta odpověděl, že fotodokumentace 
může být velice přínosná v této věci. 18.12.2015 by měl stavebník dodat oficiální 
certifikované měření.  

 
iii. Informace k VKM 

Pan místostarosta připomněl smlouvy, které se vážou k vodárnám Kladno Mělník a 
zejména příslib o podání informací k těmto smlouvám též o akciích, cenách 
procesu, se kterými dochází ke změnám majitelů sítí. Informace o dané 
problematice postupně promítal a okomentoval (např. počet akcií VKM je 
2.749.646, nominální hodnota akcie čini 1000,-Kč, účetní hodnota akcie je 1230,-Kč. 
Snaha akcionářů, kterými je i město Veltrusy s 13.488 akciemi, je navýšit majetek, 
který každá akciová společnost má, proto dochází k převodu vybudovaných sítí 
investory skrze obce. Aktuálně se připravuje navýšení základního kapitálu, kde 
Veltrusy obdrží cca 50.000 ks akcií z převod stávající kanalizace). Zároveň 
místostarosta informoval a promítl, že některá města řeší převod sítí od investora 
na město vyhlášením pravidel, která stanovují jednotnou částku za tento převod, 
pro Veltrusy, kde není velké množství těchto operací, však nedoporučuje taková 
pravidla přijímat a řešit vždy dle potřeby. Podstatou smluv je, kromě zajištění 
budoucích akcií, naplnění zákonných povinností pro zajištění vodovodu a kanalizace 
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a zároveň, dle proběhlé konzultace s ekonomickým náměstkem VKM, investor 
potřebuje smlouvu jako jeden z dokladů pro vydání stavebního povolení. 
Nezanedbatelný je též fakt, že na základě této smlouvy je držen nad výstavbou 
vodovodu a kanalizace ze strany Středočeských vodáren odborný dohled nad 
výstavbou (důvod tohoto dohledu je skutečnost, že Středočeské vodárny následně 
sítě technicky zajišťují a provozují). 

 
iv. Žádosti o dotace 

Pan starosta zmínil, že se už vyskytly některé žádosti o dotace na akce, které budou 
v roce 2016. Zatím není schválen rozpočet, ani mechanismus, jak dotace schvalovat. 
Starosta vyzval zastupitele, aby se zamysleli jak k žádostem přistupovat. Existují dvě 
možnosti: formou schváleného grantového programu (jak tomu bylo dosud), který 
má daná pravidla a termíny nebo formou individuální žádosti o dotace. Dle zákona 
lze použít obě varianty. Pan starosta předvedl zatím podané žádosti a poznamenal, 
co je na nich špatně. Individuální žádosti by měly mít také svá pravidla. Pan starosta 
vyzval zastupitele, aby se zamysleli, jaká varianta bude nejlepší. Příští jednání 
proběhne na příštím zasedání. 
  

Další informace:  
 

b) Výborů – Strategický plán města Veltrusy 
Pan starosta by rád představil plán občanům. Pan Ing. Dykast zmínil, že strategický 
plán se vytváří ze dvou důvodů. Hlavní je, aby měla obec strategii, co chce realizovat 
v oblasti investic a druhá – je to potřebný dokument pro žádosti o dotace. V tuto chvíli 
existuje z 95% finální návrh, je potřeba doplnit a upřesnit některé informace a rád by, 
aby byl finální návrh do vánoc, aby se mohl předložit zastupitelům a občanům. A na 
příštím zasedání by se plán projednával a schvaloval, aby se mohlo žádat o první 
dotace. Strategický plán je rozdělen na dvě části. První část je analytická a druhá část 
je strategická. Pan místostarosta přiblížil plán na projektoru. Paní Ing. Baránková má 
problém s tím, že z celkových 67 stran je 43 stran textu, volila by to obráceně. Dále má 
problém s realizací zeleného pásu kolem Veltrus, zvláště podél silnice 608 – musí se 
s tím vyrovnat. Dále se jí nelíbí, že nové webové stránky nebudou k datu 1.1.2016, jak 
se dříve avizovalo. Pan starosta reagoval, s tím, že se zadávala projektová 
dokumentace, aby byla zpracovaná kvalitně.  

c) Zastupitelů 
Pozvánka na pěvecký koncert Tutti Cantate, který se koná 17.12.2015 a Pastýřskou 
hrou, která se koná 19.12.2015. Zastupitelé souhlasí, že se posune příští zasedání na 
13.1.2016. 

6) Diskuze 

Pan  se zeptal na oceňování starších lidí, kteří obci za celý život něčím přispěli, a 
vyzval, aby byli speciálně oceněni. Pan starosta odpověděl, že jim jsou zaslány blahopřání 
k životnímu jubileu a o speciálním ocenění popřemýšlí. Pan  má připomínky 
ohledně komunikací ke skládkám. Přemýšlí, jak zabezpečit do budoucna objekty, aby 
nevznikaly černé skládky. Vznikla debata o příjezdové cestě a o případném zabezpečení 
objektu. Pan starosta zmínil, že lidé zneužívají objekt k vytváření černé skládky už nyní. 
Paní  se zeptala na hodiny, které ve Veltrusích nefungují, pan starosta 
odpověděl, že bude urgovat pána, u kterého je objednávka už od září. Pan  vznesl 
dotaz na panelovou cestu, která vede k haldě a nemá kolaudaci – je to černá stavba na 
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soukromých pozemcích. Je tam možnost, že majitel pozemku se může „seknout“ a může 
po Synthosu požadovat odstranění panelů, což by mohlo zamezit příjezdu k haldě. 

7) Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 14. zasedání a v 19:35 hod. ukončil 
jednání. Další zasedání se bude konat 13. 1. 2016. 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 16. 12. 2015 – zápis číslo 14 

1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 14. Schváleno: 9:0:0 

2) Zastupitelstvo města souhlasí, v souladu s ustanovením písm. a § 85 a v souladu 
s odst. 2 § 41 zákona. 128/2000 Sb. zákon o obcích, s podpisem smlouvy na odkup ½ 
podílu pozemku p.č. 1325. Schváleno: 8:1:0.  

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému provizoriu 

na rok 2016. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016, 

měsíční čerpání ve výši 1/12 schváleného rozpočtu 2015. Schváleno: 9:0:0. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona 128/2000 Sb. 

zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2015 v takové podobě, jak bylo předloženo 

zastupitelům. Schváleno: 9:0:0. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, přijetí a účel daru od firmy České 

štěrkopísky spol. s.r.o. ve výši 300.000,- Kč. Schváleno: 9:0:0. 

6)  Zastupitelstvo města schvaluje, souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) 

písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a s ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, znění obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. 

Schváleno: 9:0:0. 

7) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje – v souladu s ust. § 18 odst. 3) zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ust. § 11 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. d) a odst. 4) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů – Nařízení města Veltrusy č. 1/2015 o zákazu 

podomního a pochůzkového prodeje na území města Veltrusy. Schváleno: 9:0:0 

8) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku OP EPP 

120_15, přijetí a účel daru od Nadace ČEZ na projekt s názvem „Bezpečnost a 

ochrana dětí a mládeže ve městě Veltrusy“ v grantovém řízení Oranžový přechod ve 

výši 100.000,-Kč. Schváleno: 9:0:0. 

 

Ověřovatelé: Ing. Vladimír Štulík       ______________   

 MVDr. František Pochobradský  ______________        

Starosta: Mgr. Filip Volák        _____________  

 

Zapsala: Eva Kotlanová 




