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Zápis 
z 19. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 13. 4. 2016 od 18.00 hod.  

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy 

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

Morávek, MVDr. František Pochobradský (příchod v 18:45), 
Mgr. Ing. Martin Ponert, Ing. Vladimír Štulík, Ing. Barbora Šťastná,  
Mgr. Filip Volák 

Omluveni:  Michal Kohout, Richard Kyselý,  

Ověřovatelé: Ing. Marta Baránková, Ing. Martin Dykast 

Doba trvání: 18:00 – 19:15 hodin 

Program: 

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

a) Darovací smlouva – Synthos, a.s. 
b) Smlouva o výpůjčce a používání klecových kontejnerů - Asekol 
c) Smlouva o zpětném odběru elektroodpadu - Asekol 
d) Smlouva o zpětném odběru elektroodpadu – Elektrowin 
e) Statut finančního výboru, zástupce předsedy finančního výboru 

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

 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

 Smlouva o dílo s vítězným uchazečem 
5) Informace 

a) vedení obce (a příp. hosté) 
i) aktuální projekty a opravy 
ii) nové webové stránky 
iii) pozvánky na akce pro veřejnost 
iv) různé 

b) výborů  
c) zastupitelů 

6) Diskuze 
7) Závěr 
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1) Úvod 

V 18:00 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil zasedání zastupitelstva. Program 
dostál pouze 1 změny, která se týká bodu: 3e) Statut finančního výboru, zástupce 
předsedy finančního výboru; zastupitelé schválili upravený program zasedání v přítomném 
počtu 8 členů. 

2) Jmenování ověřovatelů 

Starosta navrhl, aby se ověřovateli zápisu stali Ing. Marta Baránková, Ing. Martin Dykast, 
jmenovaní souhlasili. 

3) Ke schválení zastupitelstvem města 
a) Darovací smlouva – Synthos, a.s. 

Starosta města předkládá ZM darovací smlouvu se společností Synthos Kralupy, a.s. v 

hodnotě 100 000 Kč. Účely využití daru jsou popsány ve čl. II této smlouvy (část 2 

podkladů). Dar bude poskytnut na základě předchozího jednání s vedením Synthos 

Kralupy, a.s., a po předložení projektu na rekonstrukci parku mezi ZŠ a MŠ. 

S touto částkou nebylo počítáno ve schváleném rozpočtu na rok 2016. Schváleno: 8:0:0. 

b) Smlouva o výpůjčce a používání klecových kontejnerů - Asekol 

V důsledku zajištění třídění odpadu formou zpětného odběru elektrozařízení navrhuje 

firma ASEKOL a.s. a starosta předkládá Smlouvu o výpůjčce a používání klecových 

kontejnerů pro skladování elektrozařízení (podklad č. 2), které budou umístěny na 

sběrném místě v Dlouhé ulici. Společnost ASEKOL přijímá použité elektrozařízení 

především typu televizí a monitorů. Schváleno: 8:0:0. 

Ing. Dykast měl dotaz ohledně fungování smluvního vztahu. Pan starosta odpověděl, že 

město nebude platit nic, naopak z tzv. výtěžnosti, která se vypočítala na základě počtu 

obyvatel a na základě výtěžnosti v kg na jednoho obyvatele, dostane město příspěvek (v 

řádově 10-kách haléřů, korunách). Firmy Asekol i Elektrowin přislíbily vstupní finanční 

podporu (cca 20-25.000,-Kč), která by se týkala například přístřešku nebo oplocení 

sběrného místa. 

c) Smlouva o zpětném odběru elektroodpadu - Asekol 

V důsledku zajištění třídění odpadu formou zpětného odběru elektrozařízení navrhuje 

firma ASEKOL a.s. a starosta (po kontrole u paní právničky), předkládá Smlouvu o zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení (podklad č. 2). Sběr elektroodpadu níže uvedených typů 

bude probíhat na sběrném místě v Dlouhé ulici, výhledově bude poskytnut i kontejner do 

vybrané ulice. 

Vybrané doplňující informace: 

Zpětný odběr elektrozařízení podle této smlouvy se vztahuje na všechna elektrozařízení 

ve smyslu § 37g písm. a) zákona, která spadají do skupiny 1. Velké domácí spotřebiče, 2. 

Malé domácí spotřebiče, 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, 

4. Spotřebitelská zařízení (vyjma solárních panelů), 5. Osvětlovací zařízení, 6. Elektrické a 
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elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů), 7. Hračky, 

vybavení pro volný čas a sporty, 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a 

infikovaných výrobků), 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu a 10. Výdejní automaty,, 

dle přílohy č. 7 zákona (dále jen „elektrozařízení“), a to bez ohledu na to, zda pocházejí z 

domácností či nikoli, a bez ohledu na datum, kdy byla uvedena na trh. (podrobněji viz 

podklad č. 2). Schváleno: 8:0:0. 

d) Smlouva o zpětném odběru elektroodpadu - Elektrowin 

V důsledku zajištění třídění odpadu formou zpětného odběru elektrozařízení navrhuje 

firma Elektrowin a.s. a starosta, předkládá Smlouvu o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení (podklad č. 2).  

Zpětný odběr elektrozařízení podle této smlouvy se vztahuje na elektrozařízení 

pocházející pouze z domácností, a zároveň na elektrozařízení, které bylo uvedeno na trh 

před datem 13. 8. 2005, bez ohledu na jeho značku. U elektrozařízení, které bylo uvedeno 

na trh po datu 13. 8. 2005, se zpětný odběr vztahuje jen na značky zveřejněné na 

webových stránkách provozovatele kolektivního systému (podklad č. 2). 

Spol. Elektrowin zajišťuje zpětný odběr elektroodpadů typu „bílé techniky“ (lednice, 

kuchyňské a koupelnové spotřebiče apod. Schváleno: 8:0:0. 

e) Statut finančního výboru, zástupce předsedy finančního výboru 

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 

dalších platných právních předpisů předkládá Ing. Barbora Šťastná ke schválení Statut 

finančního výboru zastupitelstva města Veltrusy (část pokladů 2) a překládá návrh ke 

schválení zvolení zástupce předsedkyně finančního výboru, zápis z 12. Jednání finančního 

výboru (část podkladů 3). Schváleno: 8:0:0. 

Ing. Šťastná navrhuje zastupitelstvu statut finančního výboru. Myslí si, že zákon o obcích 

málo definuje činnosti výborů zastupitelstva, tak by bylo dobré si stanovit pravidla 

činnosti. Tak předkládá zastupitelstvu statut finančního výboru, který vymezuje postavení 

a činnost finančního výboru. Myslí si, že nestandardní věcí je doplnění rozhodování 

finančního výběru, kdy umožňuje výboru schvalovat určité otázky, například 

prostřednictvím e-mailu nebo jinou formou a přidala to z toho důvodu, aby byli 

flexibilnější v rozhodování. Členové výboru se budou vyjadřovat k tomuto návrhu. Bylo jim 

doporučeno, aby se na zastupitelstvu schválil zástupce předsedy finančního výboru. 

Finanční výbor navrhuje Ing. Vladimíra Štulíka. 

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

 Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

 Smlouva o dílo s vítězným uchazečem 

Na základě zastupiteli schválené akce "Zateplení mateřské školy" předkládá vedení města 
zastupitelům ke schválení výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
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stavební práce (podklad č. 1) a návrh smlouvy o dílo s vítězným uchazečem (podklad č. 2). 
Schváleno: 8:0:0. 

Pan místostarosta zmínil, že zastupitelé obdrželi k prohlížení, k připomínkám dva 
dokumenty: výzva k veřejné zakázce na zateplení MŠ a smlouva o dílo. V průběhu týdne 
došlo k několika změnám ve výzvě a ve smlouvě. Na projektoru vysvětlil drobné změny, 
které se vyskytly.  

Starosta připomněl termín realizace, stavebně montážní práce můžou probíhat od začátku 
června a uchazeči jsou upozorněni na to, že MŠ bude uzavřena v termínu od 1. 7. – 1. 8. 
2016. Od 8. 8. 2016 do konce srpna 2016 bude školka v částečném provozu. Ing. Dykast 
měl dotaz, zda zhotovitel překládá bankovní garanci, pan místostarosta sdělil, že nikoliv. 

5) Informace 
a) vedení obce 
i. aktuální projekty a opravy 

K projektům by chtěl pan starosta seznámit veřejnost a zastupitele, že se využilo výzvy 
03_15: výzva pro územně samosprávné celky z evropského sociálního fondu, na 
podporu samospráv a státních správ. Byla podána žádost o dotaci na projekt 
„Otevřeného a moderního úřadu“ (zahrnuje např. školení, implementace různých 
moderních pojetí a výkonnějších přístupů státní správy a samosprávy, patří sem i např. 
zainvestování nových webových stránek, studie proveditelnosti, vybavení kanceláří 
aj.). Projekt byl zadán tento týden a v listopadu by měl být znám výsledek. Pan XXXX 
se zeptal, o jakou konkrétní částku město Veltrusy požádalo, pan starosta odpověděl, 
že kolem 5,3 mil. Kč, hlavní období je na 24 měsíců, ve kterých jsou mzdy na 
implementaci procesů na úřadě, placení školení a další aktivity.  

Nyní se řeší přechody na náměstí, v ulici Alešova, Třebízského. Projektant pracuje na 
dílčí projektové dokumentaci. Dále starosta zmínil, že se čeká na studie na rozpočet 
realizace přechodu komunikace č. 608, na který se získalo 100.000,-Kč od nadace ČEZ, 
ale rozpočet bude vyšší, z důvodu potřebného přisvícení. Pan starosta pojede s touto 
studií do sídla Nadace ČEZ řešit další postup.  

ii. Nové webové stránky 

Pan starosta připomněl, že nové webové stránky již běží v testovacím provozu. Bude 
rád za případné připomínky. A na projektoru krátce předvedl vzhled nových webových 
stránek (new.veltrusy.cz). 

iii. Pozvánky na akce pro veřejnost 

Pan starosta zmínil, že se bude konat výběrové řízení na vedoucího stavebního 
odboru. Dále poprosil o toleranci v termínech vyřízení k referentce stavebního úřadu 
Martině Hofmanové, která zatím zastává práci i za vedoucí stavebního odboru. 

Dále připomněl akci „Ukliďme Česko a Veltrusy“ (so 16. 4.). A vyzval občany, aby se 
zúčastnili a doporučil, aby si dobrovolníci vzali své pracovní pomůcky a reflexní vestu. 

Pan Čapek pozval občany na akci 18. ročníku „Běh parkem“, který se koná 30. 4. 2016. 
Dále připomněl závody v kanoistice – Český pohár a kvalifikace na letní OH, který se 
koná ve Veltrusích. 
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Ing. Dykast by chtěl informovat o schůzce výboru, která se konala 24. 3. 2016, kde se 
řešilo několik věcí: 1. v nejbližší době vytvořit vyhlášku o odpadech. 2. rádi by přispěli 
k diskuzi na sběrný dvůr a jak nakládat s odpady. 3. Debata o zeleni a zadávání zakázky 
na údržbu veřejné zeleně a jsou připraveni v této věci pomoct. A poslední věc, chtěl by 
vědět o aktualizaci informace o spalování kalů. Slovo si vzal pan starosta a sdělil k této 
záležitosti, že proběhla schůzka s panem JUDr. Tošnerem, který zastupuje město 
v environmentálních kauzách. Čeká se na stanovisko ke zjišťovacímu řízení. Nikde není 
napsáno, kde se budou kaly likvidovat a tím je případ velmi nejasný. Starosta sdělil, že 
za pomoci advokáta se bude žádat o důrazné doplnění, kde se budou kaly spalovat. 
Město Veltrusy si rozhodně nepřejí likvidaci ostravských kalů, kterou posuzuje krajský 
úřad. Bohužel ale spalování směřuje k našemu regionu. Vzhledem ke složitosti případu 
nebude řešení této záležitosti vůbec jednoduché. 

iv. různé 

  
b) Výborů  

Nebyly 
 

c) Zastupitelů 
Nebyly  

6) Diskuze 

Pan XXXX by chtěl upozornit na fasádu nově otevřeného obchodu ve Veltrusích 
(Palackého 111), a měl dotaz, jestli by se nemohla budova dokončit. Pan starosta 
odpověděl, že se zeptá ohledně dalšího postupu kolegyně na stavebním úřadě. Dále pan 
starosta poděkoval panu XXXX za stavební dozor při rekonstrukci parčíku mezi ZŠ a MŠ. 
Pan Ing. Štulík se zeptal, kdy mají být finance vyčerpány. Pan XXXX odpověděl, že do října 
2016.  

Paní XXXX měla dotaz k brigádě v rámci akce „Ukliďme Česko a Veltrusy“: jaké jsou 
konkrétní představy o místech, které se budou uklízet. Pan starosta odpověděl, že 
některá místa jsou už vytipovaná. V sobotu 16. 4. 2016 se rozhodne podle počtů lidí a 
rozdělí se lokality určené na úklid. Ing. Šťastná si všimla, že je hodně odpadu na hlavní 
silnici od Kralup směrem na Veltrusy. Pan starosta odpověděl, že by to měla udržovat 
správa komunikace (mimo intravilán obce). 

7) Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 19. zasedání a v 19:15  hod. ukončil 
jednání. Další zasedání se bude konat 11. 5. 2016. 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 13. 4. 2016 – zápis číslo 19 
1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 19. Schváleno: 8:0:0. 

2) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. darovací 
smlouvu od společnosti Synthos Kralupy, a.s. v hodnotě 100.000,-Kč. Schváleno: 
8:0:0. 

3) Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy s firmou ASEKOL a.s. o výpůjčce a 

používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení, uzavřenou dle § 2193 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Schváleno: 8:0:0. 

4) Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy s firmou ASEKOL a.s. o zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník v platném znění a § 38 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech v platném znění. Schváleno: 8:0:0. 

5) Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy s firmou Elektrowin a.s. o zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník v platném znění a § 38 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech v platném znění. Schváleno: 8:0:0. 

6)  Zastupitelstvo města schvaluje Statut finančního výboru zastupitelstva města 

Veltrusy a schvaluje zvolení zástupce předsedkyně finančního výboru Ing. Vladimíra 

Štulíka. Schváleno: 8:0:0. 

7) Zastupitelstvo města souhlasí, v souladu s bodem 42. a) „Směrnice zastupitelstva 

města Veltrus o zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. „s 

vyhlášením výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Zateplení budovy mateřské školy Veltrusy“ a s podpisem smlouvy o dílo s vítězným 

uchazečem pro tuto veřejnou zakázku. Schváleno: 8:0:0. 

 

Ověřovatelé: Ing. Marta Baránková       ______________   

 Ing. Martin Dykast       ______________  

Starosta: Mgr. Filip Volák        _____________  

Zapsala: Eva Kotlanová 


