Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 28. 1. 2016 od 18.00 hod.

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

Hasičský dům Veltrusy
Ing. Martin Dykast, Michal Kohout, Ing. Jaroslav Morávek, Mgr. Ing.
Martin Ponert, Ing. Vladimír Štulík, Ing. Barbora Šťastná, Mgr. Filip Volák
Ing. Marta Baránková, Tomáš Čapek, Richard Kyselý, MVDr. František
Pochobradský
Ing. Martin Dykast, Ing. Jaroslav Morávek
18:00 – 18:30

Program:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města
 Podání žádostí na dotace z fondů KÚ Středočeského kraje
a) Fond podpory dobrovolných hasičů a složek ISZ - město
b) Fond sportu, volného času a primární prevence - město
c) Fond kultury a obnovy památek - město
d) Fond životního prostředí a zemědělství - město
e) Fond rozvoje obcí a měst – program obnovy venkova - město
f) Fond sportu, volného času a primární prevence – základní škola
g) Fond kultury a obnovy památek – základní škola
4) Diskuse (např. Humanitární fond 2016) a různé
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1) Úvod
V 18:00 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil zasedání zastupitelstva. Program
nedostál žádných změn. Zastupitelé schválili program zasedání v přítomném počtu 6
členů. /Michal Kohout příchod v 18:07/.
2) Jmenování ověřovatelů
Starosta navrhl, aby se ověřovateli zápisu stali Ing. Martin Dykast a Ing. Jaroslav Morávek,
jmenovaní souhlasili.
3) Ke schválení zastupitelstvem města
Názvy konkrétních projektů viz usnesení.
a) Fond podpory dobrovolných hasičů a složek ISZ - město
V souladu se strategickým plánem rozvoje města a se schváleným rozpočtem města na
rok 2016, starosta předkládá ke schválení podání žádosti o dotační titul z fondu KÚ
Středočeského kraje – Fond podpory dobrovolných hasičů a složek ISZ. Schváleno - 7:0:0.
b) Fond sportu, volného času a primární prevence - město
V souladu se strategickým plánem rozvoje měst a se schváleným rozpočtem města na rok
2016, starosta předkládá ke schválení žádost o dotační titul z fondu KÚ Středočeského
kraje – Fond sportu, volného času a primární prevence. Schváleno – 7:0:0
c) Fond kultury a obnovy památek - město
V souladu se strategickým plánem a s rozpočtem města na rok 2016, starosta předkládá
ke schválení žádost o dotační titul z fondu KÚ Středočeského kraje – Fond kultury a
obnovy památek. Schváleno: 7:0:0.
d) Fond životního prostředí a zemědělství - město
V souladu se strategickým plánem a s rozpočtem města na rok 2016, starosta předkládá
ke schválení žádost o dotační titul z fondu KÚ Středočeského kraje – Fond životního
prostředí a zemědělství. Schváleno – 7:0:0.
e) Fond rozvoje obcí a měst – program obnovy venkova – město
V souladu se strategickým plánem a se schváleným rozpočtem rozpočtem města na rok
2016, starosta předkládá ke schválení žádost o dotační titul z fondu KÚ Středočeského
kraje – Fond rozvoje obcí a měst – konkrétně na tvorbu nového územního plánu.
Schváleno – 7:0:0.
Pan
se zeptal, co to znamená 1. etapa? Pan starosta mu odpověděl, že to znamená
práci s územně analytickými podklady, práci s veřejností, schválení zadání a také schválení
návrhu. Paní Ing. Šťastná se zeptala, zda bude ještě zdroj na dotační tituly. Pan starosta
odpověděl, že v červnu by měly být dotace z MMR. Dále by Ing. Šťastná ráda poupravila
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koncept. Jde jí o texty (možná rizika). Chtěla by doplnit rizika povodňových zón. Dále by
poupravila „účel cíle“.
f) Fond sportu, volného času a primární prevence – základní škola
V souladu se strategickým plánem a s rozpočtem města, starosta předkládá ke schválení
žádost Základní školy Veltrusy, příspěvková organizace o dotační titul z fondu KÚ
Středočeského kraje – Fond sportu, volného času a primární prevence. Schváleno – 7:0:0.
g) Fond kultury a obnovy památek – základní škola
V souladu se strategickým plánem a s rozpočtem města, starosta předkládá ke schválení
žádost Základní školy Veltrusy, příspěvková organizace o dotační titul z fondu KÚ
Středočeského kraje – Fond kultury a obnovy památek. Schváleno: 7:0:0.
4) Diskuse (např. Humanitární fond 2016) a různé
Pan starosta zmínil, že textace v žádosti na „územní plán“ bude doplněna (připomínky p.
ing. Štastné a p. ing. Štulíka). Dále doplnil, že termín pro podání dotací je
1. 2. 2016, a proto bylo řádně svoláno toto zasedání. Pan
se zeptal jak je možné, že
o tom vedení obce nevědělo. Pan starosta odpověděl, že o dotacích věděl, ale v době
před 13. 1. 2016 (předchozí, 15. zasedání ZM) nevěděl o termínu odevzdání žádostí. Pan
zmínil, že tyto dotační tituly byly zveřejněny od 7. 12. 2015. Pan starosta zmínil, že
řešili jiné dotační výzvy - konkrétně z MMR (termín 15. 1. 2016). Pan Ing. Štulík zmínil, že
o tom zkrátka nevěděli a vyzval pana
pokud něco bude vědět, aby zjištěnou
informaci poslal např. e-mailem.
.
5) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 16. zasedání a v 18:30 hod. ukončil
jednání. Další zasedání se bude konat 17. 2. 2016.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 1. 2016 – zápis číslo 16.
1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 16. Schváleno: 6:0:0.
2) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Dovybavení jednotky ke zkvalitnění činnosti a zvýšení bezpečnosti JSDH“
z programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
projektu. Schváleno: 7:0:0.
3) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava a
revize dětských hřišť“ z programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární
prevence a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových
uznatelných nákladů projektu. Schváleno: 7:0:0.
4) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Happening na starém mostě“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
pro rok 2016 a zavazuje spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5%
z celkových nákladů projektu. Schváleno: 7:0:0.
5) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zkrášlení
obce - úklid černých skládek“, oblast podpory „Úklid černých skládek v obci“
z programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování
projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. Schváleno:
7:0:0.
6) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Územní
plán města Veltrusy 1. etapa“ z programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční
spoluúčasti na projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
projektu. Schváleno: 7:0:0.
7) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti ZŠ Veltrusy o dotaci na
projekt „SemiraM(Y)S Dobré naděje pro naši třídu“ z programu 2016 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence a
závazek spolufinancovat projekt v minimální výši 5% z celkových nákladů projektu.
Schváleno: 7:0:0
8) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti ZŠ Veltrusy o dotaci na
projekt „Bezva dny – kulturní rok ve Veltrusích“ ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši
minimálně 5% z celkových nákladů projektu. Schváleno: 7:0:0.
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Ověřovatelé:

Ing. Martin Dykast

______________

Ing. Jaroslav Morávek

______________

Starosta:

Mgr. Filip Volák

Zapsala:

Eva Kotlanová

_____________
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