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Zápis 
z 20. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 11. 5. 2016 od 18.00 hod.  

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy 

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

Ověřovatelé: MVDr. František Pochobradský, Mgr. Ing. Martin Ponert 

Doba trvání: 18:00 – 20:30 

Program: 

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

a) Účetní závěrka města a rok 2015 
b) Závěrečný účet města za rok 2015 
c) Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 388108439 
d) Žádost o směnu pozemku 
e) Žádost o poskytnutí dotace Alergie o.p.s. 
f) Příspěvek Přemyslovci, o.p.s. 
g) Nájemní smlouva Help tex z.s. 
h) Nájemní smlouva s firmou Textil Eco, a.s. 
i) Obecně závazná vyhláška – Požární řád města 
k) Schválení výsledku veřejné zakázky „Zateplení mateřské školy Veltrusy“ 

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

5) Informace 
a) vedení obce (a příp. hosté) 

i) dotace MMR na opravu kaple na hřbitově 
ii) probíhající kontroly 
iii) zjišťovací řízení spalovny AVE 
iv) kamerový systém 1. etapa 
v) revitalizace parčíku mezi ZŠ a MŠ 
vi) grantový program Města Veltrusy 2016 

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 2 změn, které se týkají bodu: 3k) Schválení výsledku veřejné zakázky „Zateplení 
mateřské školy Veltrusy“ a vypuštění bodu 3j) Obecně závazná vyhláška – Zabezpečení 
požární ochrany při akcích; zastupitelé schválili upravený program zasedání v přítomném 
počtu 8 členů.  

2) Jmenování ověřovatelů 

Starosta navrhl, aby se ověřovateli zápisu stali MVDr. František Pochobradský a Mgr. Ing. 
Martin Ponert, jmenovaní souhlasili. 

3) Ke schválení zastupitelstvem města 
a) Účetní závěrka města za rok 2015 

Dle zákona 563/91 Sb., o účetnictví a zákona č.128/200 Sb. je povinnost schvalování 

účetních závěrek obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací. Postupy pro schválení 

účetní závěrky stanovuje vyhláška ze dne 22. 7. 2013 č. 220/2013 o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. 

Na základě předložených podkladů poradní skupina určená finančním výborem ve složení: 

Ing. Šťastná Barbora – předsedkyně finančního výboru, Václavíková Marie – účetní, Mgr. 

Filip Volák – starosta vyhodnotila podklady ke schválení účetní závěrky. Schvalovaná 

účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

účetní jednotky a doporučuje schvalujícímu orgánu účetní závěrku města Veltrusy 

sestavenou k 31. 12. 2015 schválit. Zajištění a příprava podkladů pro schvalování účetní 

závěrky za rok 2015 

Součástí účetní závěrky je:  

- zpráva o výsledku inventarizace za r. 2015 (příloha č. 2) 

- výkaz o plnění rozpočtu Fin2-12k 31. 12. 2015 (příloha č. 3) 

- rozvaha k 31. 12. 2015 (příloha č. 4) 

- výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015 (příloha č. 5) 

- příloha k 31. 12. 2015 (příloha č. 6) 

- komentář k účetní závěrce (příloha č. 7) 

- zpráva o hospodaření za r. 2015 (příloha č. 8) 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za  r. 2015 (příloha č. 9) 

Text v zápise: 

Účetní závěrka města Veltrusy za rok 2015.  

Předsedkyně finančního výboru Ing. Šťastná seznámila občany a zastupitele s účetní 

závěrkou města za rok 2015 s výsledkem hospodaření + 3.921.640,57 Kč. Podkladem pro 
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schvalování účetní závěrky byly účetní výkazy - zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

příloha účetní závěrky, výkaz o plnění rozpočtu, komentář k účetní závěrce, zpráva o 

hospodaření města, zpráva o výsledku inventarizace a zpráva o přezkumu hospodaření 

města. Přezkum hospodaření města za rok 2015 byl dokončen 5. 4. 2016 Krajským 

úřadem SK. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Byly také odkontrolovány veškeré 

smlouvy. Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 

a finanční situace účetní jednotky. Schváleno: 8:0:0. 

b) Závěrečný účet města za rok 2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje do 30. 6. běžného roku závěrečný účet obce za předchozí 

rok.  

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 1, 2 a 3 o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů v platném znění byl zpracován závěrečný účet města, který obsahuje 

údaje o ročním hospodaření města Veltrusy. 

Poněvadž je část příloh závěrečného účtu totožná s přílohami k účetní závěrce, uvádíme 

přílohy v materiálech jen jednou a to u bodu 3a  účetní závěrky. 

Závěrečný účet města obsahuje tyto přílohy: 

Návrh závěrečného účtu za rok 2015 (3b_zaverecny_ucet_cast_2) 

Výkaz plnění rozpočtu Fin 2-12 k 31.12.2015 (3a_Ucetni_zaverka_mesto_cast_ 3) 

Rozvahu k 31.12.2015 (3a_Ucetni_zaverka_mesto_cast_4) 

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015 (3a_Ucetni_zaverka_mesto_cast_5) 

Přílohu k 31.12.2015 (3a_Ucetni_zaverka_mesto_cast_6) 

Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 (3a_Ucetni_zaverka_mesto_cast_9) 

Návrh závěrečného účtu visel na úřední desce od 6.4.2016 - 30.4.2016. Schváleno: 8:0:0. 

c) Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 388108439 

Zastupitelstvu je dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění vyhrazeno 

rozhodovat o přijetí úvěru. 

Dne 30. 9. 2013 město Veltrusy přijalo dlouhodobý úvěr č. 0388108439 od ČS, a.s., na 

financování akce „Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“ ve výši 10 mil Kč, se 

splatností do  4/2018 a s úrokovou sazbou 2,33%.  Čerpání úvěru proběhlo v r. 2014 ve 

výši 9.479.974,76 Kč.  K 30. 4. 2016 zbývá uhradit 4.896.626,76 Kč. 

Starosta požádal Českou spořitelnu, a.s., o snížení úrokové sazby k poskytnutému úvěru  

č. 388108439 z 30. 9. 2013. V návrhu je úroková sazba snížená z původních 2,33 %  

na 1,09%.  
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Starosta města předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí uzavření Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o úvěru č. 388108439 ze dne 30. 9. 2013 mezi Českou spořitelnou, a.s., se 

sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a městem Veltrusy s novou úrokovou sazbou 1,09%. 

Ostatní podmínky se nemění (část 2). 

rok Původní sazba 2,33% Nová sazba 1,09% 

od 1. 6. 2016 55.383,50 25.908,70 

2017 48.628,20 22.748,60 

2018 3.377,10 1.579,70 

Celkem 107.388,80 50.237 

      

Původní sazba: výše úroků - 107.388,- Kč 

Nová sazba: výše úroků      -    50.237,- Kč 

Toto snížení představuje úsporu ve výši cca 57.151,- Kč. Schváleno: 7:1:0. /Zdržel se Ing. 

Martin Dykast/ 

d) Žádost o směnu pozemku 

Ing. Dykast zmínil, že by ho zajímala celková koncepce města s nákupem veřejných 

komunikací resp. prostranství a jestli má město nějaký přehled kolik takovýchto 

komunikací je ve vlastnictví někoho jiného. Pan místostarosta uvedl, že to vyčíslené není, 

ale přehled by měl být vyhotoven.  Ing. Dykast se zeptal, proč se směňují konkrétně tyto 

pozemky a jak to vzniklo. Místostarosta odpověděl, že to byl návrh p. Šťastného. Poté 

vznikla debata o možných variantách směňování pozemků. Pan Šťastný vysvětlil, proč 

chce směnit tento pozemek. Starosta zmínil, že vlastníků, kteří by měli zájem směnit 

pozemky, není ve Veltrusích mnoho. Ing. Štulík navrhuje, aby se zpracovaly odhady cen. 

Je v zájmu města, aby veřejná prostranství byla ve vlastnictví města, předešlé vedení 

města tento problém začalo řešit, stávající vedení, na základě žádosti (část 2 podkladů), 

pokračuje v řešení jednoho případu, u kterého je podstatou směna pozemků. V žádosti 

zmiňované smlouvy o smlouvě budoucí, které nebyly uskutečněné, nejsou dle oslovené 

advokátky k dnešku závazné. 

Přehledová tabulka návrhu směny (v žádosti je chybně uvedeno parcelní číslo 470 místo 

407): Schváleno: 6:2:0. /Zdrželi se Ing. Dykast a Ing. Šťastná/ 

Majitel 
Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Druh 

pozemku 

Celkem ke 

směně [m2] 
Rozdíl [m2] 

Pan Šťastný 407/40 1813 ostatní 1813 1445 
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plocha 

Město 

Veltrusy 
467/29 187 

zastavěná 

plocha 
3258 

Město 

Veltrusy 
384/36 3071 orná půda 

e) Žádost o poskytnutí dotace Alergie o.p.s. 

Ing. Dykast se zeptal, zda by nebylo vhodné uvažovat o tom, když někdo žádá o takovouto 

dotaci, tak aby splnil minimální požadavky jako při žádosti v rámci Grantového programu 

Města Veltrusy. Starosta odpověděl, že si toto může zastupitelstvo vyžádat v usnesení. 

Dále by Ing. Dykast chtěl zaslat do e-mailu všechny podklady, který ALERGIE, o.p.s. dodala 

k žádosti. 

Město Veltrusy, vedle dalších sponzorů, dlouhodobě podporuje nadstandardní zdravotní 

péči pro děti v mateřské škole. Do loňského roku platný model, kdy bylo finančním 

garantem město, doznal zásadní změnu, jejíž podstata spočívá v tom, finančním a 

organizačním garantem je obecně prospěšná společnost ALERGIE, která od donátorů 

(Město Veltrusy, Česka rafinérská, a.s. a rodiče operovávaných dětí, příp. dalších subjektů) 

shromažďuje a následně rozděluje potřebné finanční prostředky. Dne 3. 5. 2016 ALERGIE, 

o.p.s. předložila žádost (část podkladů 2) o individuální dotaci. S požadovanou částkou 

resp. nákladem na zdravotní péči v MŠ je počítáno v rozpočtu města na rok 2016. 

Schváleno: 8:0:0.  

f) Příspěvek Přemyslovci, o.p.s. 

Ing. Dykast měl otázku, jestli je částka stejná jako loni, starosta odpověděl, že ano. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o zaplacení dobrovolného příspěvku místní akční skupině 

Přemyslovské střední Čechy o.p.s. ve výši 5,-Kč za obyvatele, tj. ke stavu obyvatel ke dni 1. 

1. 2016 (2032 obyv.), se jedná o částku 10160,-Kč. Schváleno: 8:0:0. 

g) + h) Nájemní smlouva Help tex z.s. 

Paní Hrubešová se zeptala, na jakém místě budou kontejnery – sběrné místo, ulice Příčná 

a Družstevní. 

Záměr o pronájmu částí obecních pozemků vhodných pro umístění kontejnerů na tříděný 

odpad – v uvedeném případě se jedná o kontejnery na textil, obuv a šatstvo - byl 

zveřejněn od 21. 3. do 5. 4. 2016. Zájem o uzavření smluvního vztahu projevily společnosti 

Textil Eco, a.s. a Help tex, z.s.  

Po konzultaci s právničkou i se Sdružením na podporu samospráv bylo doporučeno uzavřít 

nájemní smlouvu. 

Starosta města předkládá zastupitelstvu ke schválení nájemní smlouvy na části pozemků, 

na kterých budou umístěny kontejnery na textil, obuv a šatstvo. Schváleno: 8:0:0. 
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h) + g) Nájemní smlouva s firmou Textil Eco, a.s. 

Záměr o pronájmu částí obecních pozemků vhodných pro umístění kontejnerů na tříděný 

odpad – v uvedeném případě se jedná o kontejnery na textil, obuv a šatstvo - byl 

zveřejněn od 21. 3. do 5. 4. 2016. Zájem o uzavření smluvního vztahu projevily společnosti 

Textil Eco, a.s. a Help tex, z.s.  

Po konzultaci s právničkou i se Sdružením na podporu samospráv bylo doporučeno uzavřít 

nájemní smlouvu. 

Starosta města předkládá zastupitelstvu ke schválení nájemní smlouvy na části pozemků, 

na kterých budou umístěny kontejnery na textil, obuv a šatstvo. Schváleno: 8:0:0. 

i) Obecně závazná vyhláška – Požární řád města 

Starosta města předkládá ke schválení zastupitelstvu obecně závaznou vyhlášku o 

požárním řádu města, text vyhlášky (část podkladů 2), byl připraven odborně způsobilou 

osobou a byl konzultován s HZS Středočeského kraje. 

Účinnost vyhlášky je nastavena od 1. 6. 2016. Schváleno: 8:0:0. 

k) Schválení výsledku veřejné zakázky „Zateplení mateřské školy Veltrusy“ 

Místostarosta předvedl na projektoru cenovou nabídku veřejné zakázky. Zvítězila firma 

Metal Quatro, spol. s.r.o. Zmínil, že částky jsou uváděny bez DPH. Paní Hrubešová se 

zeptala na měřítka hodnocení, pokud je to jen cena. Místostarosta odpověděl, že jsou dva 

parametry. Musí splňovat určité reference a pak cena. Pan Ing. Štulík se zeptal, zda 

s vybranou firmou jsou nějaké zkušenosti, místostarosta odpověděl, že projektant na 

zateplení byl v komisi a s touto firmou se v praxi setkal a problémy s ní neměl. 

Dne 4. 5. 2016 zasedala výběrová komise za účelem otevření obálek (část 3 podkladů) a 

výběru nejvhodnější nabídky (část 2 podkladů) pro realizaci akce zateplení MŠ Veltrusy. 

Starosta města předkládá zastupitelům ke schválení závěrečný protokol (část 2 podkladů), 

aby mohla být uzavřena smlouva - kterou zastupitelé odsouhlasili na 19. zasedání jako 7. 

usnesení - s nejvýhodnějším uchazečem. Schváleno: 8:0:0. 
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4) Veřejné zakázky (nad 100 000) 
a) Zateplení MŠ (schválení) 

Viz výše. 

5) Informace 
a) vedení obce 
i. dotace MMR na opravu kaple na hřbitově 

Místostarosta zmínil pozitivní zprávu, že se podařilo získat dotaci na rekonstrukci 
kaple. Akce je zaregistrovaná, spoluúčast Ministerstva pro místní rozvoj je 300.000 Kč. 
Na nás zbývá doplatit dle projektu 286.359 Kč. Začalo se řešit, jakým způsobem 
proběhne veřejná zakázka na tuto opravu. Ing. Štulík se zeptal, jak se došlo k této ceně 
(cca 586.000?), místostarosta odpověděl, že rozpočet vyhotovila projektantka. 
Starosta doplnil, že tento rozpočet bude podkladem pro výběrové řízení na 
dodavatele. Rozsah opravy je střecha, fasáda, okna, vnitřek a dlažba kolem dokola 
kaple. 

ii. Probíhající kontroly 

Starosta informoval o probíhajících kontrolách, nejen na požární ochranu, ale i o 
státní, energetické inspekci (SEI), která vybrané městské nemovitosti kontrolovala 
z hlediska energií, doplňovali se zprávy o plynových zařízeních, energetické štítky a 
zprávy na posouzení budov. Další kontrola byla z ministerstva dopravy a to na realizaci 
oprav komunikací po povodni, je očekáván protokol. Kontrola proběhla za účasti 
stavebního dozoru a za účasti zhotovitele, který přislíbil plnění reklamace. Zpráva by 
měla být během května. Dále proběhla kontrola z oddělení PČR na zbraně a střelivo. 

iii. Zjišťovací řízení spalovny AVE 

Starosta zmínil probíhající zjišťovací řízení společnosti AVE ve věci záměru spalovny 
navýšit kapacitu na spalování odpadů o 50 %. Do 2. 6. 2016 by mělo být sepsáno 
vyjádření města ve spolupráci s JUDr. Tošnerem. Dále probíhající jednání 
s místostarostou města Kralup, panem Lesákem, který tuto situaci řeší ve spolupráci 
s odborem životního prostředí na kralupském MěÚ.  

iv. Kamerový systém 1. Etapa 

Starosta informoval, že byla navázána spolupráce s firmou Otidea na administraci 
zakázek malého rozsahu - nabídka byla 15.000 Kč + DPH za 1 zakázku, čeká se na návrh 
smlouvy.  Místostarosta doplnil, že pokud by byl zájem o školení na veřejné zakázky, 
tak je možnost. Starosta informoval, že se očekává doručení projektu na 1. etapu 
kamerového systému, podle kterého by bylo zadáno výběrové řízení. Z finančních 
důvodů je návrh na umístění 5 – 6 kamer: na náměstí, ul. Palackého, MŠ a ZŠ. Veltrusy 
bohužel nemohou dosáhnout na dotaci z ministerstva vnitra, a proto je třeba zabývat 
se úspornou variantou. Podle předběžné poptávky by částka realizace 1. etapy mohla 
být kolem 500.000 Kč bez DPH. 

v. Revitalizace parčíku mezi ZŠ a MŠ 

Pan Fechtner zmínil časovou náročnost, kterou věnují dobrovolníci pod vedením RC 
Havránek projektu „Parčíku“. Dále informoval, že nadace VIA je organizace, která 
podobných akcí realizovala více. Od nadace VIA se získalo 300.000 Kč, od Synthosu je 
přislíbeno 100.000 Kč, 100.000 Kč zajistil pan arch. Patrik Hofman a  cca 40.000 Kč je 
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na účtu veřejné sbírky. První brigáda by měla být 21. a 22. května. Idea této akce je ve 
sdružování lidí a vyzval všechny, aby přispěli k akci čímkoliv, co bude v rámci možností 
každého.  Letáčky na akci budou vhozeny do schránek občanů. 

vi. Grantový program Města Veltrusy 2016 

Starosta připomněl, že 18. 4. 2016 se sešla grantová komise. Ing. Šťastná si vzala 
slovo, chtěli rozdělit předpokládané finanční prostředky podle schváleného rozpočtu 
na letošní rok – na pořádané akce a činnost. Co se týče žádostí na akce, sešly se 
žádosti, které byly do 5.000 Kč. Jedna žádost byla přesunuta z činností do akce a byla 
ponížena na maximální výši 5.000 Kč. Celková částka by byla 50.643 Kč. Původně byla 
výše 50.000 Kč. Někteří žadatelé nedodali všechny požadované přílohy, tak byli 
vyzváni, aby tak učinili do 16. 5. 2016. U žádostí na činnosti byly podány 4 žádosti – 
ASPV, Havránek, AFK a Sokol. Členové komise dlouho diskutovali, jakým způsobem se 
rozdělí částky. Požadavky žadatelů byly vyšší než schválená částka celkové dotace. 
Zejména se diskutovaly kritéria. Ing. Šťastná představila a vysvětlila na projektoru 
rozdělené částky. Potom vznikla debata zastupitelů ohledně vah v rozhodování o 
přidělování grantu. Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh grantové komise resp. 
rozhodnutí starosty na rozdělení finančních prostředků v rámci Grantového programu 
Města Veltrusy pro rok 2016. 

Usnesení: ZM bere na vědomí návrh grantové komise resp. rozhodnutí starosty na 
rozdělení finančních prostředků v rámci Grantového programu Města Veltrusy pro rok 
2016. 

Schváleno: 7:1:0 (Zdržel se Michal Kohout) 

  
b) Výborů  

Nebyly 
 

c) Zastupitelů 
Nebyly  

6) Diskuze 

Starosta zmínil, že často čelí otázce, proč Veltrusy nemají bankomat ČS. Nyní po 
opakovaném dotazu na zástupce Čes. Spořitelny, a.s. přišla poprvé konkrétní nabídka. 
Bohužel je tato nabídka příliš finančně náročná, měsíční provozní náklady by činily cca 
31.000 Kč, umístění bankomatu by bylo hrazeno z vlastních prostředků. Od částky 
provozních nákladů by se odečítalo 10 Kč při výběru, ale pouze z jiné banky. Roční 
provozní náklady by činily 375.000 Kč, což panu starostovi přijde mnoho, navíc by šlo o 
závazek na 5 let. Zastupitelé doporučili oslovit i jinou banku. 

Dále by pan starosta rád poděkoval těm, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme Česko a 
Veltrusy“, nasbíralo se cca 350 stolitrových pytlů odpadu, vysadila se část zeleně. Dále 
děkuje hasičům, za to, že uspořádali pálení čarodějnic a 30. 4. Proběhla také velká 
sportovní událost pod hlavičkou ASPV (pomáhal i RC Havránek a Sokol) – „Běh 
veltruským parkem“, kterého se zúčastnilo cca 350 běžců. Poděkování patří všem, kteří 
napomohli zdárné organizaci letošního ročníku 

Místostarosta zmínil nabídky na tiskárny na MěÚ, jejichž ceny předvedl na projektoru. 
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 Dále zmínil žádost vlastníků pozemků v ulici Maršála Rybalka. Jsou to vlastníci pozemků, 
kde došlo k demolicím po povodních roku 2002, a tito majitelé přišli se dvěma požadavky 
– a) chtějí realizovat od města vjezd na pozemky, b) obnova inženýrských sítí, které byly 
na pozemcích před povodní v roce 2002. Místostarosta informoval, že se tato záležitost 
řešila i s Kralupy, které dávaly stavební povolení. Došlo se k závěru, že uplatnění těchto 
požadavků mělo být v průběhu procesu, když se vydávalo stavební povolení, zpětně to 
není možné. U záležitosti s obnovou inženýrských sítí se zjistilo, že odpojení bylo legitimní 
a není důvodu, aby se na náklady města nyní tyto přípojky realizovaly. Jsou připraveny 
dopisy vlastníkům pozemků. 

Další záležitost se týká pana Macha, který požádal o odkup části pozemku 125/1 (vedle 
soukromé školy, cca 300 m2), pozemek města. Dnes na pozemek existuje nájemní 
smlouva, která je ale ve výpovědi. Z tohoto důvodu má tato záležitost informativní 
charakter, že je o tento pozemek zájem. Pan Mach by rád provozoval na tomto pozemku 
stánek s ovocem a zeleninou. 

Pan starosta připomněl opravu střechy a komínu a žlabů na Domu služeb, která byla 
dokončena (v celkové ceně cca 94 tis. Kč). 

Ing. Dykast se zeptal, jak vypadá situace ohledně realizace přechodu v ulici Douchova 
(přechod 608), na který se získala dotace od ČEZu. Starosta odpověděl, že by měl v blízké 
době obdržet studii proveditelnosti, resp. podklad pro projektovou dokumentaci. Na 
základě rozpočtu proběhne jednání s Nadací ČEZ o dalším postupu. Bude otázka, jak se 
k tomu následně postaví zastupitelstvo, je velice pravděpodobné, že celkové náklady 
přesáhnou 400 tis. Kč. 

Pan Mach se zeptal na informaci o podané žádosti na Moderní a otevřený úřad. 11. 4. 
2016 se podala žádost, která je z evropského sociálního fondu (ESF), výzva pro územně 
samosprávné celky, č. 033 operační program zaměstnanost. Na minulém zasedání se pan 
Mach zeptal jaká je výše částky, o které město žádalo. A položil dotaz ostatním 
zastupitelům, jestli ví, o jakou částku město Veltrusy zažádalo. Paní Ing. Šťastná 
odpověděla, že 4-5 mil. Kč. Pan Mach se zmínil, že žádal o odpověď skrze zákona 
106/1999 Sb., přišel mu dokument, že se žádalo o 4.100.000 Kč. Když znova navštívil 
starostu na úřadě, sdělil mu, že částka byla 5.800.000 Kč. Starosta odpověděl, že to zmínil 
už na minulém zasedání, že částka byla přes 5 mil. Pan Mach chtěl vědět přesnou částku, 
o kterou město Veltrusy žádalo 11. 4. 2016. Pan starosta odpověděl, že celková částka 
byla 5.800.000 Kč a pan Mach chce odpovědět, proč mu e-mailem došla částka 4.100.000 
Kč. Žádost se podávala elektronicky. Je možné, že někde nastala chyba, například chyběla 
spoluúčast města, odpověděl starosta. Pan starosta doporučil panu Machovi, aby si 
přečetl řádně žádost. Tento projekt je na 24 měsíců. V žádosti je zahrnuto materiální 
vybavení, několik studií proveditelnosti, na projekty které město potřebuje, 
architektonické studie, aktualizace strategického plánu, tvorba územního plánu, dále na 
školení a náklady na pracovníka, který by se zabýval např. zlepšeným chodem úřadu a 
dotačními možnostmi pro města aj.  

Pan starosta připomněl, že pan Mach na podzimním zasedání veřejně slíbil, že napraví 
neplacení poplatků z ubytovací kapacity. Starosta dále doporučil panu Machovi, aby si 
uveřejnil kontakt na kemp ve Veltrusích, lidé volají na úřad a zjišťují informace o kempu.  
Pan Mach má zjištěno, že jeho předchůdci za 50 let poplatky nezaplatili. Pan Mach uvedl, 
že mu bývalý starosta slíbil prominutí daně z nemovitosti, když byl postižen povodní. Pan 
Mach nadále odmítá platit poplatky z ubytování s argumentem, že „není provozovatelem 
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kempu!. Město ho může donutit například přes soud. Ing. Dykast by rád sdělil komentář 
panu Machovi. Když se dožaduje, aby se dodržoval zákon a chce korektní informace a 
včas, tak to samé se vyžaduje od pana Macha. Je nefér prohlašovat, že zaplatí poplatky, 
až ho vyzve soud.  

Starosta předvedl současný vzhled nových webových stránek. 

7) Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 20. zasedání a v 20:30  hod. ukončil 
jednání. Další zasedání se bude konat 15. 6. 2016. 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 11. 5. 2016 – zápis číslo 20 
1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 20. Schváleno: 8:0:0. 

2) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Veltrusy za rok 2015 s 
výsledkem hospodaření + 3.921.640,57 Kč. Schváleno: 8:0:0. 

3) Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města 

za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 s 

výrokem: bez výhrady. Schváleno: 8:0:0. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č. 388108439, ze dne 

30. 9. 2013, v předloženém znění. Schváleno: 7:1:0. 

5) Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru, dle ust. odst. 1, §39 zákona 

128/2000 o obcích, o směně pozemků ve vlastnictví města parcelních čísel 467/29 o 

výměře 187 m2 a 384/36 o výměře 3071 m2 za pozemek ve vlastnictví pana Václava 

Šťastného parcelního čísla 407/40 o výměře 1813 m2 vše na k.ú. Veltrusy. 

Schváleno: 6:2:0.  

6)  Zastupitelstvo města v souladu s písm. j, § 85 zákona 128/2000 Sb.  Zákon o obcích, 

rozhoduje o přidělení dotace obecně prospěšné společnosti „ALERGIE, o.p.s.“ ve výši 

50.000,-Kč.  Zastupitelstvo města zároveň souhlasí s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na zdravotní péči v MŠ Veltrusy v souladu s odst. 3, 

§10a zákona 250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s 

ALERGIE, o.p.s.  

Protinávrh: 

Zastupitelstvo města v souladu s písm. j, § 85 zákona 128/2000 Sb.  Zákon o obcích, 

rozhoduje o přidělení dotace obecně prospěšné společnosti „ALERGIE, o.p.s.“ ve výši 

50.000,-Kč.  Zastupitelstvo města zároveň souhlasí s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na zdravotní péči v MŠ Veltrusy v souladu s odst. 3, 

§10a zákona 250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s 

ALERGIE, o.p.s. Podmínkou podpisu veřejnoprávní smlouvy je dodání dokladu o 

právní subjektivitě, dokladu o zřízení bankovního účtu, kopie výroční zprávy o 

hospodaření za rok 2015 a doklad prokazující oprávnění jednat jménem žadatele. 

Schváleno: 8:0:0. 

7) Zastupitelstvo města rozhodlo o zaplacení dobrovolného příspěvku místní akční 

skupině Přemyslovské střední Čechy o.p.s. ve výši 5,-Kč na za obyvatele, tj. ke stavu 

obyvatel ke dni 1. 1. 2016 (2032 obyv.), se jedná o částku 10160,-Kč.  

Schváleno: 8:0:0. 

8) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 

Sb. nájemní smlouvy na části parcel p. č. 1064/4 a 273/1 v k. ú. města Veltrusy na 

umístění kontejnerů na textil, obuv a šatstvo se společnostmi Help tex, z.s. a Textil 

Eco, a.s. a to na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smluvního vztahu. Cena 

za roční nájem je 2000 Kč resp. 1500 Kč za 1 kontejner. Schváleno: 8:0:0. 
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9) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu a ust. §10 písm. d), §35 a §84 odst. 

2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. 

§29 odst. 1) písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. §15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., tuto 

obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává „Požární řád města Veltrusy.“ 

Schváleno: 8:0:0. 

10) Zastupitelstvo města v souladu s bodem 42. a) Směrnice zastupitelstva města Veltrus 

o zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. souhlasí s obsahem a 

závěry dokumentu "Protokol z jednání o posouzení a hodnocení nabídek" a zároveň 

souhlasí s podpisem oprávněné osoby zadavatele, starosty města, tohoto 

dokumentu. Schváleno: 8:0:0. 

11) Zastupitelstvo bere na vědomí návrh grantové komise na rozdělení finančních 

prostředků v rámci grantového programu 2016. Schváleno: 7:1:0. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: MVDr. František Pochobradský ______________         

 Mgr. Ing. Martin Ponert       ______________  

Starosta: Mgr. Filip Volák        _____________  

Zapsala: Eva Kotlanová 


