
  

Zápis 
z 15. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 13. 1. 2016 od 18.00 hod. 

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy 

Přítomni:  Ing. Marta Baránková, 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:  Tomáš Čapek, Richard Kyselý 

Ověřovatelé: Michal Kohout, Ing. Barbora Šťastná 

Doba trvání: 18:00 – 20:10 

Program: 

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

a) Záměr prodeje části pozemku 125/150 a 124/1 
b) Pronájem pozemku 562/1 
c) Nedokončený majetek 
d) Rozpočet 2016 
e) Strategický plán města Veltrusy 2016-2025 
f) Schválení grantového programu pro rok 2016 
g) Doplnění člena kontrolního výboru 

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

5) Informace 
a) vedení obce  

i) Kauza Allowance, platební výměr 
ii) Dotační možnosti v roce 2016 
iii) Další 

b) výborů – Strategický plán města Veltrusy 
c) zastupitelů 

6) Diskuze 
7) Závěr 
 
 
  



  

1) Úvod 

V 18:00 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil zasedání zastupitelstva. Program 
nedostál žádných změn. Zastupitelé schválili program zasedání v přítomném počtu 9 
členů. 

2) Jmenování ověřovatelů 

Starosta navrhl, aby se ověřovateli zápisu stali Michal Kohout a Ing. Barbora Šťastná, 
jmenovaní souhlasili. 

3) Ke schválení zastupitelstvem města 
a) Záměr prodeje části pozemku 125/150  a 124/1 

Na situačním obrázku jsou vyznačeny měřící body odběru energií pro tři stavební parcely 

situované severně od „střední zástavby“ řadových domů v lokalitě mezi hřbitovem a silnicí 

101, parcelní čísla těchto tří parcel jsou 1245, 124/21 a 124/20. Zelenou linkou je 

zvýrazněna aktuální severní katastrální hranice s pozemkem 125/150 a východní 

katastrální hranice s pozemkem 124/1. Červenou linkou je vyznačen záměr posunu 

aktuální hranice severním směrem cca 2,5 m tak, aby zděný měřící bod pro parcelu 

124/21 zapadl do linie katastrální hranice s pozemkem 125/150. Žlutou linkou je vyznačen 

záměr posunu aktuální hranice východním směrem cca o 0,5 m, tak, aby zděný měřící bod 

pro parcelu 124/20 zapadl do linie katastrální hranice s pozemkem 124/1. 

Celková plocha pozemku 125/150 navržená k prodeji je cca 287 m2. 

Celková plocha pozemku 124/1 navržená k prodeji je cca 31 m2. 

Starosta města předkládá ke schválení záměr prodeje předmětných pozemků. 

Pan místostarosta přiblížil daný pozemek na obrázku na projektoru, popsal lokalitu a 

důvodovou zprávu. Pan  měl dotaz, zda se v daném místě nachází stromy. Pan 

místostarosta odpověděl, že se tam stromy nachází a jsou v linii podél komunikace místo 

chodníku, protože když se vytvářel projekt na tuto lokalitu, s chodníkem se zde 

nepočítalo. Pan Ing. Štulík se zeptal, zda jsou tam 3 parcely, a který vlastník požádal o 

odkup? Pan místostarosta odpověděl, že se jedná o pozemek č. 125/150. Pan Ing. Štulík se 

zeptal, jaký bude záměr? Pan místostarosta odpověděl, že záměr je prodej části pozemku 

a jakým způsobem to bude provedeno, je věc následná. Paní Ing. Baránková měla dotaz 

ohledně ceny za metr čtvereční, ale dostala odpověď, že v této fázi se toto zatím neřeší. 

Schváleno - 9:0:0. 

b) Pronájem pozemku 562/1 

Po zveřejnění záměru o pronájmu pozemku parcelní číslo 562/1 o výměře 1138 m2, který 

je neobhospodařovaný a to ve dnech 4. – 20. 12. 2015 (část 3 podkladů) projevil zájem 

pan   (část 2 podkladů) o rekreační využití tohoto pozemku, překládá 

starosta města zastupitelstvu návrh na schválení podkladů pro nájemní smlouvu 

předmětného pozemku.  

Pan místostarosta zmínil, že se jedná o záležitost, která se probírala na listopadovém 

zasedání. Jednalo se o pozemek, který se nachází v lokalitě „V Blaňkách“. Byl zveřejněn 



  

záměr o pronájmu v měsíci prosinci. Pan Ing. Dykast se zeptal, jak je v územním plánu tato 

lokalita využita. Pan starosta odpověděl, že je tato plocha nezastavitelná pro trvalé 

bydlení. Ještě dodal, že záleží na tom, zda žadatel bude souhlasit s cenou (10 Kč/m2). 

Schváleno – 9:0:0 

c) Nedokončený majetek 

Inventarizační komise (IK) sestavená pro rok 2014 navrhla ve svém zápise ze dne 

31.1.2015 na základě zjištění skutečného stavu a zpracování plánu oprav a rekonstrukcí 

následující upozornění ohledně investic:  

IK upozorňuje na majetek vedený na účtu 042 jako nedokončená investice: 

 Volnočasový areál sportu a pohybu v ceně 197.000,-Kč (projektová dokumentace) 

 Zemní val v ceně 266.798,- Kč (r. 2007 – 2009 žádost o dotaci, geometrický plán) 

IK doporučuje ke zvážení, zda tento majetek nadále evidovat. Pokud není zájem v tomto 

projektu pokračovat nutno odepsat jako zmařenou investici. 

IK sestavená pro 2015 doplňuje výše uvedený soupis o dále uvedené položky: 

 Multifunkční objekt BUS zastávka v ceně 93.509,- Kč (projektová dokumentace) 

 Sběrný dvůr přeložka ČEZ v ceně 190.424,-Kč (při bližším zkoumání akce nesouvisela 

s výstavbou sběrného dvora jen pro bezpečnou manipulaci s kontejnery) 

 Komunikace okolo hřbitova „Za kaplí“ ve výši 6.371.609,-Kč (pokud nebude letos 

nebo příští rok plánovaná dostavba finálního podkladu bude majetek převeden do 

majetku na účet 021 jako štěrková cesta) 

Starosta předkládá dvě varianty usnesení. Je možné přijmout z každé varianty pouze 

část – návrh vyznačen kurzívou.  

Pan starosta přečetl důvodovou zprávu a předal slovo paní Ing. Šťastné. Pokud se zjistí, že 

investice (nedokončený majetek) je nevyužitelná a nebude se realizovat, je nutné tento 

majetek odepsat. Zastupitelé se domluvili na odpisu nedokončené investice 

volnočasového areálu. Zemní val – výdaje na zaměření a na žádost o dotaci. Realizace 

zemního valu není v prioritách zastupitelstva, není ani uveden ve strategickém plánu, a 

proto je navrhován na odepsání. Je preferováno posilování výsadby zeleně. V položce 

komunikace okolo hřbitova, se zastupitelé shodli, že by se měla dokončit, ale záleží, kde 

se vyčlení finanční prostředky na dokončení. Přeložka na sběrném dvoře – dle jejího 

názoru by se měl vyvést z nedokončeného majetku a zařadit jako samostatný majetek 

nebo služba a navrhuje, aby se nedávalo ani do jedné verze usnesení. Multifunkční objekt 

– v rámci revitalizace náměstí. 93.000,- na projekt. Navrhuje, aby se v této realizaci 

pokračovalo. Ing. Baránková se tázala, zda existuje přehled zmařených a nedokončených 

investicí. Dostala odpověď, že v roce 2015 žádné zmařené investice nebyly. 

Po diskuzi přednesl místostarosta návrh na usnesení. Schváleno: 9:0:0. 

  



  

 

d) Rozpočet města 2016 

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

finanční plán – svůj rozpočet. 

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, vstupuje v platnost nová vyhláška o místních poplatcích 

č.1/2015, ve které se navyšuje poplatek ze psa o 50,- Kč. Příspěvek na výkon státní správy, 

který je městu poskytován prostřednictvím Středočeského kraje, zůstává na stejné výši 

(k dnešnímu dni nemáme od Kraje přesné informace). 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 (Chotkova č.p. 65, střecha 

domku a kaple 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 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 (5 mil. Kč). Dále 

se bude pokračovat v úhradách splátek z dlouhodobě přijatého úvěru (2,5 mil. Kč). 

Starosta města přečetl návrh Rozpočtu pro rok 2016. Zastupitelstvo města projednalo a 

schválilo rozpočet pro r. 2016 jako schodkový.  



  

Pan starosta přečetl důvodovou zprávu a předal slovo Ing. Šťastné. Ta si pro přehlednost 

připravila shrnutí rozpočtu, který by se měl schvalovat, pro lepší srozumitelnost. Rozpočet 

pro tento rok představuje příjmy ve výši 31.600tis. Kč, převážně daňové příjmy, také např. 

poplatky z vyhlášky o místních poplatcích (vyhláška se měnila, ale výše předpokládaných 

poplatků zůstává přibližně stejná), příjmy na přenesenou působnost, dary atd. Co se týká 

výdajů 34.093tis. Kč. Mezi běžné výdaje jsou zahrnuty veškeré provozní a investiční 

výdaje, které budou v roce 2016. Tato struktura napovídá, že rozpočet bude schodkový. 

Schodek je financován 5mil. Kč, což je dotace rozpočtu z volných finančních prostředků 

jako přebytek hospodaření roku 2015. Úvěr bude splácen do roku 2018. V rozpočtu je 

rezerva 1.792tis. Kč, je to položka výdajů, která není blíže alokovaná. Tyto prostředky lze 

využít na neočekávané výdaje nebo např. na kofinancování přidělených dotací. 

V podkladech „Plán 2016“ vychází z dlouhodobého rozpočtového výhledu, který není 

zavazující, ale musí se s ním počítat. Dále Ing. Šťastná přiblížila návrh rozpočtu a schválený 

rozpočet po změnách, které se udělal oproti návrhu rozpočtu, který byl zveřejněný. Dále 

Ing. Šťastná přiblížila konkrétní případy. Ve výsledku celkové příjmy neshledaly žádnou 

změnu oproti návrhu. Výdaje – přidání: stavba silnice, úprava chodníku, investování do 

přechodů, vybudování studny, knihovna: osobní náklady, 50tis. Kč na kulturu: 

předpokládá se získání sponzorských darů, bytové hospodářství: oprava střechy a krovu, 

územní rozvoj, na projekty, studie, nákup pozemku, hasiči – posílení o 3 nové členy: 

navýšení osobní náklady a na oděv. Výsledkem navýšení výdajů je rezerva ve výši 1.792tis. 

Kč – aby bylo možno zainventovat na neočekávané výdaje, a to na základě rozpočtového 

opatření. Schváleno – 9:0:0. 

e) Strategický plán města Veltrusy 2016-2025 

Ve vazbě na aktivity spojené s činností výboru pro rozvoj a ekologii a spoluprací dalších 

výborů a zastupitelů, předkládá předseda výboru Ing. Martin Dykast Strategický plán 

města Veltrusy pro roky 2016-2025 ve verzi leden 2016.  

Pan starosta zmínil, že jde o významný dokument, který zahrnuje soubor záměrů, který by 

obec chtěla za příznivých podmínek realizovat v příštích 10 letech. Strategický plán je 

dokument, který obec potřebuje, z hlediska směřování obce, hlavních vizí a problémových 

okruhů. A je to také často povinná příloha v rámci dotačních žádostí. Tento dokument je 

živý, který se může měnit, můžou do něj vstupovat občané, může se pořád vyvíjet a může 

se doplňovat. Pak starosta předal slovo panu Ing. Dykastovi. Zmínil, že dokument, je 

členěn na 2 sekce a první sekce je takové shrnutí, toho co ve Veltrusích je – statistické 

údaje, které se získaly ze statistického úřadu. A druhá část je strategická, kde jsou 

definované záměry, který by chtěly Veltrusy realizovat. Strategická část vyplývá z té první, 

analytické části. Dále Ing. Dykast popsal SWOT analýzu. Silné stránky – např. růst počtu 

obyvatelstva, dopravní spojení, dobré zázemí pro MŠ a ZŠ aj. Slabé stránky – průmyslová 

zátěž, hluková zátěž, riziko záplav, špatný stav městských nemovitostí a chodníků aj. 

Příležitosti – přírůstek obyvatel, daňové příjmy za občany, dotační tituly, zlepšení místních 

komunikací, zvýšení zeleně, prohlubování spolupráce se zámkem. Rizika a hrozby – např. 

nové letiště ve Vodochodech, nedostatek služeb (např. pro seniory) aj. Z této SWOT 

analýzy vznikly určité strategické cíle, které by město chtělo do roku 2025 naplňovat – 8 



  

bodů, které jsou detailně zpracovány ve 33 kartách, kde jsou detailně popsané jednotlivé 

projekty. Karty nejsou konečné a mohou být upravovány. Ke strategii patří i problémové 

okruhy, na které by se chtělo město zaměřit – např.: územní plán, zlepšení stavu 

městských nemovitostí (určit strategii, jak postupovat v jejich zlepšení), investice do  

chodníků a komunikací, zaměřit se na zdravotní a sociální péči, školství, technická 

infrastruktura, protipovodňová opatření, spolkový a kulturní život v obci, výsadba zeleně 

aj. Dále Ing. Dykast předvedl ukázkový projekt – zateplení mateřské školy. Paní Ing. 

Baránková si je vědoma, že tento strategický plán je velmi důležitý dokument pro město. 

Detailně si ho přečetla. Ing. Baránkové sdělila, že její vystoupení je zaměřeno občanům: 

chce se podělit o svou zkušenost. Zaměřila se do 3 bodů, pohledů. Z pohledu priorit. Její 

priorita je vybudování centra služeb, lékařské péče, sociální služba ve Ferdinandově vile 

na náměstí ve Veltrusích. Ostatní akce neodmítá, ale posunula by je na pozdější dobu. 

Byla zklamána a vzala to jako útok na její osobu. Nenašla projektovou kartu na tento 

záměr a musela bojovat o tuto kartu. Tato karta dostala č. 33. Myslela si, že tato akce 

bude součástí strategického plánu trvale. Nabádá, aby vedení sepsalo informaci pro 

ostatní občany, že prioritou města není vybudování centrum služeb ve Ferdinandově vile, 

jak to prosazuje Ing. Baránková. Vadí ji „mlžení“ kolem tohoto centra. Obrací se na 

přítomné občany, aby si přečetli tento dokument a udělali si vlastní názor, nemíní nikoho 

ovlivňovat. Podívala se na karty z pohledu celkových nákladů. Karta č. 3 – výstavba 

sběrného dvora, č. 8 parkoviště Maršála Rybalka, č. 28 vybudování cyklotras a karta č. 33 

– nechává bez komentáře. 3. pohled  - strategický. Do tohoto plánu ji nezapadá – výstavba 

osvětlení přechodu silnice II/608, parkovací místa v Tyršově ulici, rekonstrukce domku 

hrobníka. Chtěla by vedení města požádat o férový přístup k paní  To vše co 

řekla, je důvodem toho, že chce hlasovat proti přijetí strategického plánu města Veltrusy, 

ale očekává, že bude přehlasována. Pan Ing. Štulík si vzal slovo a zmínil, že na schůzi 

zastupitelů se všichni dohodli na určitém postupu a zmínil, že každý ze zastupitelů si měl 

vybrat kartu, kterou uzná za vhodnou. A že ostatní se k tomu mohli vyjádřit, ale Ing. 

Baránková, žádnou kartu nedodala. Na to odpověděla, že to připomínkovala a požadavek 

na tuto kartu byl. Pan starosta vstoupil do debaty. Starosta upozornil, že požádal, aby se 

připomínky a podklady posílaly na všechny e-mailové adresy vč. starosty. Je potřeba takto 

komunikovat. Nemůže se zabývat její připomínkou, kterou neobdrží a slyší ji až na 

zasedání zastupitelstva. Další věc se týká, „mlžení kolem centra“, už se o této věci 

diskutovalo několikrát. Pokud však město nemá dostatečné množství podkladů a ani 

odhadní cenu, kterou paní  přislíbila nejdříve v lednu 2016, tak se zatím 

nemůže bavit resp. rozhodovat o tom, že město zcela určitě pořídí objekt, který zadluží 

obec na desítky let. Starosta zmínil, že centrum služeb město Veltrusy potřebuje, a je také 

potřeba tuto záležitost pořádně projednat. Komunikace s paní  probíhá a 

nemyslí si, že by ji nějak obcházeli. Naopak starosta byl překvapen, že některé věci se paní 

 dozvídala od někoho jiného, možná od Ing. Baránkové. Starosta by to mohl 

komentovat i tak, že Ing. Baránková obchází vedení a jedná tzv. sama za sebe. Pan 

starosta si myslí, že i přes některé rozdílné názory je potřeba být na jedné lodi, a spojovat 

se a ne se rozdělovat. Tento způsob jednání není konstruktivní a má to opačný efekt. Celá 

vize „komplexního centra služeb“ na náměstí je dlouhodobější záležitostí, je potřeba 

pečlivě zvážit, jakým způsobem bude s nemovitostmi města v budoucnu naloženo. Pan 



  

starosta Ing. Baránkové volal, psal a bez odpovědi – takovou spolupráci si pan starosta 

nepředstavuje. Pan místostarosta nesouhlasí s vyjmutím drobnějších záležitostí, které 

jsou v řádu 100tis Kč. Pan Ing. Dykast se omluvil Ing. Baránkové. Nebyl záměr, že by kartu 

do tohoto plánu záměrně nedal. Tuto kartu zapomněl přidat do strategického plánu. Ing. 

Baránkové vadí „malý tah na branku“. O stavu budov se komunikuje už rok a nikam to 

nevede. Nelíbí se jí toto jednání. Vznikla debata, o číslech karet. (Starosta i p. ing. Dykast 

nepovažují za podstatné, jaké číslo má určitá karta.) Pan Ing. Štulík navrhl, že by se měla 

udělat zásadní strategie, co s těmi nemovitostmi. Paní  si napsala 8 bodů. První 

bod – jestli se dneska má schválit celý strategický plán? Pan starosta odpověděl, že chtějí 

schválit, alespoň strategický plán v této verzi. Myslí si, že by se měl tento plán nějak 

pozměnit. Pro ni je zásadnější textová část. V jednom bodě nesouhlasí: kulturní centrum 

je zámek, ale myslí si, že víc kulturních akcí pořádá ASPV a sokolovna. Paní  

navrhla, aby se schválil text a karty pojmout více operativně. Pan starosta připomněl, že je 

to živý dokument, který se může měnit, že tento dokument potřebuje město pro dotační 

tituly. Pan  měl dotaz ohledně letního kina, které se převedlo na NPÚ. Pan starosta 

odpověděl, že byla přislíbena ze strany NPÚ studie udržitelnosti této lokality. Letní kino 

chátrá a strategie je, aby se obnovilo. Pan  zmínil, že letní kino i kulturní dům chátrá 

a má pocit, že se s touto situací nic nedělá. Je zděšený ze stavu kulturního domu. Pan 

starosta vyzval zastupitele, aby se schválila tato podoba strategického plánu, s tím, že 

bude aktualizován v průběhu roku 2016. Schváleno – 8:1:0/zdržela se Ing. Baránková/ 

f) Schválení grantového programu pro rok 2016 

Vedení města předkládá zastupitelstvu schéma Grantového programu pro rok 2016 (část 

2 podkladů). Grantový program slouží na podporu spolkového, sportovního a 

společenského života v obci a je jednotným nástrojem na rozdělování finančních 

příspěvků na tyto aktivity. Zásady grantového programu byly schváleny dne 22. 4. 2015 

usnesením č. 9.  

Pan starosta zmínil, že jsou změny v alokovaných částkách. Prospěšná činnost v oblasti 

sportu dětí a mládeže, která se navyšuje o dvě třetiny. Jsou aktualizovány datumy a 

kritéria o získání dotací. Dodává aktualizovanou podobu zásad grantového programu. 

V komunikaci s Ing. Šťastnou, se pozmění zásady pro podávání žádostí z hlediska 

povinných příloh. Ing. Šťastná, zmínila, že komise nebyla spokojena s žádostmi z pohledu 

požadovaných příloh, které byly v zásadách a snažila se dát určitý řád, logiku a smysl. 

Navrhla přílohy, které by měly být součástí žádosti. Je to standardní výpis z veřejného 

rejstříku (obchodního, živnostenského a spolkového), nebo doklad o přidělení IČO. Poté 

doplnila přílohu, doklad prokazující oprávnění zástupce. Dalším bodem, který doplnila, 

byla kopie výroční zprávy za předcházející rok, nebo účetní závěrka a popis činnosti za 

minulé období. Loni proběhly připomínky k rozdělení částek a doporučila nastavit váhu 

k jednotlivým kritériím. Dívá se na to z pohledu grantové komise, jak by měly být finanční 

prostředky rozděleny. Schváleno – 9:0:0. 

  



  

g)   Doplnění člena kontrolního výboru 

K 31.12.2015 rezignoval člen výboru Josef Němec, předsedkyně kontrolního výboru  

Ing. Marta Baránková předkládá návrh na nového člena paní Ing. Ludmilu Hrubešovou. 

Schváleno: 9:0:0. 

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

Pan starosta zmínil, že probíhá komunikace s projektantem, který by měl odevzdat dílo 
k 21. lednu 2016. Byly konzultovány případné návrhy na změny, co se týče záležitostí 
technického charakteru. Ve velmi blízké době se bude hledat nějaký člověk, aby 
procesoval výběrové řízení na zhotovitele. 

5) Informace 
a) vedení obce 
i. Kauza Allowance, platební výměr 

Pan místostarosta promítl přehled o platebním výměru. Výměr ve výši 92.319,-Kč je 
splatný ve lhůtě 15-ti dnů, přičemž je podstatné, že se splatnost počítá ode dne 
nabytí právní moci tohoto platebního výměru a platební výměr v poučení připouští 
odvolání. V daňovém řádu je definována právní moc, tak že se jedná o rozhodnutí, 
proti kterému se odvolat nelze. Na základě uvedeného právníci vyvodili, že tento 
platební výměr se nemá zatím platit, což ostatně potvrdila i pracovnice finančního 
úřadu. Na poradě zastupitelů bylo doporučeno, aby se toto zpracovalo písemně, 
zatím není korespondence dokončena.   
 

ii. Dotační možnosti v roce 2016 

Pan starosta se zeptal všech zastupitelů na jejich doporučení, které se týkají 
aktuálních dotačních výzev. Jsou dané priority, nicméně dotační možnosti jsou 
proměnnou veličinou v rozpočtovém roce a může se docházet ke změnám. 
Informoval, že se připravuje žádost na dotaci na opravu kapli na hřbitově (na 
MMR). Je tam 30% kofinancování. Dále budou posouzeny možnosti podat žádosti 
na fondy Stř. Kraje. Důležité je mít kompletní projektovou dokumentaci. 
30. března je termín podání žádosti na dotace z OPŽP na výsadbu zeleně. Dále 
budou probíhat konzultace ohledně dotačních možností včetně objektu na náměstí. 

 
iii. Další 

Pan starosta zmínil další termín zasedání, které se uskuteční 17.2.2016. Dále zmínil 
výroční zprávu městské policie. Dále žádost od občanů z ulice Žižkova, ohledně 
problematiky ulice a srážkové vody. Je to žádost z roku 2011. A nejlépe, aby se 
postupovalo dle určité studie a projektu. Odhadují se celkové náklady v řádech 
milionů. Pan místostarosta zmínil, že zastupitelům bude zaslán přehled výběrových 
řízení pro letošní rok nad 100.000,-Kč, který je rozdělen dle zákona o veřejných 
zakázkách na stavební práce, služby a dodávky.  
  

  



  

 
Další informace:  
 

b) Výborů – Strategický plán města Veltrusy 
Pan  si vzal slovo ohledně vzhledu parčíku, na který se získala dotace od nadace 
VIA a pozval všechny přítomné občany, aby přišli na schůzi ohledně této akce. 
21.1.2016 budou v síni Ladislava Čepeláka vystaveny obrázky dětí ze ZŠ právě na 
podobu toho místa. Dále 25.1.2016 v hasičském domě bude setkání pro všechny 
obyvatele Veltrus na První plánovací setkání, kde se bude rozhodovat o úpravách 
prostoru mezi základní a mateřskou školou. Ing. Baránková se zeptala, zda bude 
projektant na tuto akci, pan  odpověděl, že architekt bude, až se odsouhlasí, co 
se zde bude realizovat. Pan  zmínil, že nejprve půjde o to, se vůbec dohodnout, 
co se tam vlastně zrealizuje. Snahou bude, aby se setkalo co nejvíce občanů, inzerce je 
zajištěna v podobě informace na webu, hlášení a letáčků do schránek. Ing. Šťastná se 
zeptala ohledně financování téhle akce. Pan Andrle odpověděl, že se získala částka 
celkem 300.000,-Kč, počítá se s částkou na architekta 50.000,-Kč, 250.000,-Kč na 
nějaké práce, materiál. Ing. Šťastná se zeptala, z jakých prostředků se bude případně 
dofinancovávat a z jakých prostředků se bude částka krýt? Pan  odpověděl, že je 
možný příspěvek ze strany města. Pan starosta doplnil, že s touto částkou se bude 
počítat v případě, že se finance neseženou. Primární cíl projektu je zapojit občany do 
nějaké tvořivé činnosti. Pan  popsal, jak bude vypadat rozhodování o daném 
místě, co se tam bude realizovat. Paní  zmínila, že nadace VIA s tímto 
projektem má velké zkušenosti a že už se tato věc projednávala na minulých 
zasedáních, a že lidé pochopili, o co jde. Pan  se zeptal, zda se k tomuto projektu 
můžou vyjádřit i lidé ze spádových oblastí. Pan starosta odpověděl, že mohou, ale je 
spíše nepravděpodobné, že by se tito lidé chtěli k této problematice vyjadřovat. Pan 

 doplnil, že tuto možnost mají v rámci informací předávaných po sociálních 
sítích. Pan starosta dále připomněl masopust, který se koná 13.2.2016, bude rád, když 
se zúčastní hodně občanů a dále pozval na country zábavu, která se koná v hasičském 
domě večer 13.2.2016. 

c) Zastupitelů 
Nebyly  

6) Diskuze 

Nebyla 

7) Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 15. zasedání a ve 20:10 hod. ukončil 
jednání. Další zasedání se bude konat 17. 2. 2016. 

(Ke dni ověření zápisu se odsouhlasilo příští zasedání zastupitelstva, které se bude konat 
ve čtvrtek 28.1.2016 od 18:00 v Hasičském domě, důvodem jsou blížící se data pro 
podání žádostí na dotace z fondů KÚ Středočeského kraje) 

  



  

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 13. 1. 2016 – zápis číslo 15 

1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 15. Schváleno: 9:0:0 

2) a) Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji části pozemku p.č. 
125/150 o ploše cca 287 m2, v souladu s odst. 1. § 39 zákona 128/2000 Sb. Zákon o 
obcích.  

b) Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru o prodeji části pozemku p.č. 
124/1 o ploše cca 31 m2, v souladu s odst. 1, § 39 zákona 128/2000 Sb. Zákon o 
obcích. Schváleno: 9:0:0. 

3) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, podklady pro nájemní smlouvu pro parc. č. 

562/1 v k.ú. města Veltrusy. Žadatel,    neurčito, s roční 

výpovědní lhůtou. Cena za pronájem je 10,-Kč/m2 za rok, tj. 11.380,-Kč/rok. 

Schváleno: 9:0:0. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje odepsat jako zmařenou investici z rozvahy do nákladů 

roku 2015, v rámci účetní uzávěrky, tyto nedokončené projekty:  

  Volnočasový areál sportu a pohybu v ceně 197.000,-Kč  

  Zemní val v ceně 266.798,-Kč 

Zastupitelstvo města bude pokračovat realizaci investic aktuálně nedokončených 

projektů: 

  Multifunkční objekt BUS zastávka v ceně 93.509,-Kč 

  Komunikace okolo hřbitova „Za kaplí“ ve výši 6.371.609,-Kč. 

Schváleno: 9:0:0. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje schodkový rozpočet na rok 2016 členěný dle 

paragrafů v předloženém znění. 

  Příjmy  31.600 tis. Kč 

  Výdaje  34.099 tis Kč 

 Financování   2.499 tis Kč. Schváleno: 9:0:0. 

6)  Zastupitelstvo města schvaluje předložený strategický plán města, ve verzi leden 

2016, pro roky 2016-2025 s tím, že bude aktualizován v průběhu roku 2016. 

Schváleno: 8:1:0. 

7) 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 zák. o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program na rok 2016 a 

aktualizovanou podobu Zásad grantového programu města Veltrusy pro poskytování 

dotací z rozpočtu města. Schváleno: 9:0:0 

8) Zastupitelstvo města zvolilo za člena kontrolního výboru Ing. Ludmilu Hrubešovou. 

Odměna pro novou členku výboru je s účinností od 13.1.2016. Schváleno: 9:0:0. 

  



  

Ověřovatelé: Michal Kohout       ______________   

 Ing. Barbora Šťastná       ______________  

Starosta: Mgr. Filip Volák        _____________  

 

Zapsala: Eva Kotlanová 




