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Zápis 
z 24. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 5. 10. 2016 od 18.00 hod.  

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy 
Přítomni:  Ing. Marta Baránková, Tomáš Čapek, Ing. Martin Dykast, Michal Kohout, 

Ing. Jaroslav Morávek, Mgr. Ing. Martin Ponert, Ing. Vladimír Štulík, Ing. 
Barbora Šťastná, Mgr. Filip Volák 

Omluveni: Richard Kyselý, MVDr. František Pochobradský 
Ověřovatelé: Ing. Marta Baránková, Ing. Martin Dykast 
Doba trvání: 18:00 – 21:20 

Program: 

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

a) Rozpočtové opatření č. 3/2016 
b) Žádost o posouzení o vyjádření ke stavbě dílen pro kovovýrobu parc. č. 355/2 
c) Směrnice Města Veltrusy o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
d) Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s., pozemek  

parc. č. 114/19 
e) Žádost o pronájem části pozemku č. 402/1 
f) Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s., pozemky parc. č. 114/38 a 114/39 
g) Schválení záměru podání žádosti o dotaci z OPŽP na zkvalitnění nakládání s odpady 
h) Schválení návrhu usnesení ze zápisu finančního výboru 

4) Veřejné zakázky (nad 100 000,- Kč) 
a) Informace o průběhu stavby „Zateplení MŠ“ 
b) Oprava hřbitovní kaple 
c) Přechod v Palackého ulici 
d) Chodník v Tyršově ulici 

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

i) Terénní úpravy na Strachově (návrh právního zástupce Tezzav, s.r.o.) 
ii) Kontrolní protokol z Min. dopravy (opravy komunikací po povodních z r. 2013) 
iii) Kontrolní protokol z Min. pro místní rozvoj (poškození 17 domácností povodní v r. 2013) 
iv) Zahájení činností nad novým územním plánem 
v) Dotace z OPŽP na obnovu lipové aleje v ul. M. Rybalka 
vi) Kamerový systém – 1. Etapa 
vii) 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 2 změn, které se týkají bodu: 3h) Schválení návrhu usnesení ze zápisu finančního 
výboru, 5v) Dotace OPŽP na obnovu lipové aleje v ul. M. Rybalka; Zastupitelé schválili 
upravený program zasedání v přítomném počtu 9 členů. Starosta města upozornil, že ze 
zasedání zastupitelstva města se pořizuje audio záznam pro potřeby vyhotovení zápisu ze 
zasedání zastupitelstva města. 

2) Jmenování ověřovatelů 

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

3) Ke schválení zastupitelstvem města 
a) Rozpočtové opatření č. 3/2016 

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 

Starosta města předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3/2016 

(část 2 podkladů), který byl konzultován resp. připraven hospodářkou města. 

Po těchto rozpočtových změnách se objem příjmů a výdajů shodně navýší o +424.162,- Kč, 

tj. celkové příjmy budou činit 33.129.618,- Kč, celkové výdaje budou činit 36.294.802-Kč, 

financování ve výši -3.165.184,- Kč. Rozpis je uveden v příloze k rozpočtovému opatření č. 

3/2016  (část 2 podkladů) 

Kromě položek (část 2 podkladů), které starosta obce předkládá ke schválení formou 

rozpočtového opatření, je zastupitelům pro informaci též předložen přesun položek v 

rámci jednotlivých paragrafů rozpočtu, které rozpočtovému opatření nepodléhají.  

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

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

o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2016 v předložené podobě. 

Protinávrh: 

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

obcích, rozpočtové opatření č. 3/2016 v předložené podobě, vyjma úpravy paragrafu 3341, 

včetně položky odpovídající v příjmech. 

Hlasování: pro návrh 6 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželi se 3 členové Mgr. Volák, Ing. 

Morávek, Ing. Štulík. 

Protinávrh usnesení č. 2 byl schválen. 
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b) Žádost o posouzení o vyjádření ke stavbě dílen pro kovovýrobu parc. č. 355/2 

Dne 26. září 2016 požádal pan Kasalický město o stanovisko ke stavbě dílen pro 

kovovýrobu.  Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu většího rozměru, předkládá 

vedení města k rozhodnutí zastupitelům předběžnou otázku, zda v rámci stavebního řízení 

má město vyslovit se stavbou souhlas. Pro dotazy na stavbu je na zasedání přítomen 

žadatel. 

Citace žádosti pana Kasalického: 

"Prosím o posouzení zastupitelstva města o vyjádření ke stavbě dílen pro kovovýrobu. 

Jedná se o pozemek č. 355/2, kde bychom vystavěli dílnu o velikosti cca 20x40 m 

s maximální výškou do 5 m. Předběžný výkres zasílám v příloze (část pokladů 3)." 

Dle sdělení zástupců firmy jde o výrobu drobných dílů pro motocykly, stávající prostory 

uprostřed sousední obce nepostačují, výroba je natolik nehlučná, že nikdy neřešili stížnost 

sousedů na hluk.  

Pan Kasalický si vzal slovo a sdělil, že by chtěli přesunout kovovýrobu, zaměřující se na 

výrobu dílů na motocykly. Jednalo by se o 600 – 800 m2 zastavěné plochy. Pan Čapek se 

zeptal, co by tam bylo za stroje, a na dopravní zatížení. Pan Kasalický odpověděl, že 

žádné, kamiony by jezdily jen při výstavbě dílny. A ze strojů používají: laser na řezání 

kovů, menší lisy, hydraulické lisy, soustruh, žádné hlučné stroje nemají. Pan 

místostarosta doplnil pana Kasalického a sdělil, že mají informaci z Úžic, kde neměli 

žádnou stížnost, provoz není hlučný. Paní Bulínovou zajímalo, proč chtějí přesouvat 

kovovýrobu do Veltrus, pan Kasalický odpověděl, že potřebují větší prostory a hledají 

vhodnou lokalitu. Ing. Šťastná zmínila, že k pozemku není příjezdová cesta a zeptala se, 

zda mají předběžně projednaný sjezd ze silnice II/608? Pan Kasalický odpověděl, že 

mají. 

Starosta města dal hlasovat o proti návrhu usnesení, který přednesla ing. Baránková: 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí se stavbou dílny pro kovovýrobu za podmínky, že se nezmění 

tvrzení předložená zastupitelům. 

Protinávrh: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený záměr manželů Kasalických. 

Hlasování: pro 9 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Protinávrh usnesení č. 3 byl schválen. 
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c) Směrnice Města Veltrusy o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Vzhledem k účinnosti novely zákona 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách platné od 

1. 10. 2016, předkládá starosta města směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu, 

jejímž účelem je nahrazení stávající směrnice "Směrnice zastupitelstva města Veltrusy o 

zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb." ze dne 22. 4. 2015. Nové znění 

směrnice bylo připraveno ve spolupráci s vedoucí právního oddělení Otidea, a.s. 

Starosta města dal hlasovat o protinávrhu usnesení, který předložila ing. Šťastná:  

Návrh: 

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

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

schvaluje Zastupitelstvo Města Veltrusy směrnici o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu v předloženém znění. 

Protinávrh: 

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

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

pozdějších předpisů, schvaluje Zastupitelstvo Města Veltrusy směrnici o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu v předloženém znění. Směrnice je závazná i pro 

příspěvkové organizace zřízené městem. 

Hlasování: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Protinávrh usnesení č. 4 byl schválen. 

d) Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s., pozemek parc. č. 

114/19 

Po realizaci přípojky, vedoucí přes pozemek města, předkládá ČEZ Distribuce, a.s. 

prostřednictvím oprávněného zástupce Miloslava Kalců smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, novou smyčku 

kabelu nízkého napětí. (část 2 podkladů) v rozsahu 3 metrů. Dotčeným pozemek města je 

pozemek p.č. 114/19. Návrh ČEZu na finanční vyrovnání je ve výši 1000,-Kč. Vedení města 

navrhuje v souladu s dosud platným usnesením zastupitelů z roku 2008 3000,-Kč za 

přípojku. Realizací dojde k zasíťování pozemku 114/20. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu, novou smyčku kabelu nízkého napětí ve 

prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 114/19 v k. ú. Veltrusy. Částka za věcné 

břemeno je určena na 3000,-Kč. 

Hlasování: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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e) Žádost o pronájem části pozemku č. 402/1 

Město Veltrusy obdrželo žádost manželů Michala a Heleny Malotínských (část 2 podkladů) 

o pronájem pozemku parc. č. 402/1 v ulici Hálkova. Žádost se týká části nevyužívaného 

chodníku ve slepé ulici. Zájemci se zavazují pronajatý prostor udržovat v čistotě a pořádku 

a v případě potřeb města (např. při rekonstrukci této ulice apod.) tento prostor uvolní v 

souladu s nájemní smlouvou resp. výpovědní lhůtou. 

Vzhledem k uvedenému zájmu a zbytnosti této části předmětného pozemku pro jeho 

původní účel (chodník), předkládá starosta města návrh na schválení záměru o pronájmu 

předmětného pozemku s výší nájmu 30 Kč/m2/rok. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru o pronájmu části, plocha 2,2 x 20m, 

pozemku, dle přiložené mapky, parcelní č. 402/1, v souladu s odst. 1 §39 zákona 128/2000 

Sb. Zákon o obcích, výše nájmu je stanovena na 30 Kč/m2/rok. 

Hlasování: pro návrh 5 členů, proti návrhu 4 členové: Ing. Šťastná, Ing. Dykast, Mgr. Ing. 

Ponert, Ing. Baránková, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 6 nebylo schváleno. 

f) Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s., pozemky parc. č. 114/38 a 

114/39 

Na základě smlouvy o smlouvě budoucí předkládá ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu o zřízení 

věcného břemene (podklad č. 2, včetně geometrického plánu) na pozemku města parc. č. 

114/38 a 114/39. Cena za náhradu je ve výši, která byla schválena zastupiteli 

na 11. zasedání 9. 9. 2015, 3000,-Kč.  

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene pro přípojku 

kabelu nízkého napětí pro č. p. 699 v ulici Pražská ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na parc. 

č. 114/38 a 114/39 v k. ú. Veltrusy dle geometrického plánu číslo 1715-1607/2016 

schváleného KÚ pro Středočeský kraj, KP Mělník dne 28. 6. 2016. 

Hlasování: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

g) Schválení záměru podání žádosti o dotaci z OPŽP na zkvalitnění nakládání s odpady 

Na základě vypsané dotační výzvy z OPŽP (specif. cíl 3.2., viz: 

http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva), která je zaměřena na zkvalitnění nakládání s 

odpady např. formou pořízení multifunkčního stroje – nakladače, dále štěpkovače a 

kontejnerů, předkládá vedení města ke schválení záměr podat žádost v uvedeném 

dotačním programu. Způsobilé náklady jsou 85 % (včetně projektové přípravy a 

výběrového řízení), kofinancování tedy 15 %. 
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Tento záměr byl opakovaně konzultován se zástupcem spol. Flexi Projekt, s.r.o (cenová 

nabídka viz část 2 podkladů), stejně tak byla předvedena technika přímo na veltruském 

sběrném místě (viz foto níže), šlo o multifunkční nakladač, který by bylo možné použít 

nejen na manipulaci s odpady, ale také na různé zemní práce (funkce malého bagru), 

hloubení děr, sekání trávy apod. 

Pořízením této techniky by město následně ušetřilo za zemní práce, různé terénní úpravy, 

za manipulaci s odpady na sběrném místě apod. Dále by se pravidelným používáním 

štěpkovače snížily náklady na odvoz biomasy (větví), přičemž by se získaná štěpka využila 

k veřejné zeleni a do parkových úprav. 

Předběžný rozpočet projektu: 

Nakladač cca 1.100 000 Kč (i se servisem na celou dobu udržitelnosti). Max. 6 ks 

kontejnerů (3 ks velikostně na Multicar 3 ks na velké vozidlo, počty budou upřesněny) cca 

300 000 Kč. Štěpkovač s vlastním motorem cca 300 000 Kč (typ a specifikace bude později 

- minimální průměr štěpkovaného materiálu 14 cm) 

Investiční náklady celkem cca 1,7 mil. Kč bez DPH 

Projektová příprava a výběrové řízení bude součástí uznatelných nákladů. Termín podání 

žádosti: do 30. 11. 2016.  

   foto nakladače: 

 

Pan Kosek doplnil, že se jedná o český výrobek. Ing. Baránková má pochybnosti o využití 

tohoto stroje. Doporučila kontaktovat město Klecany o recenzi stroje, které tento stroj 

také pořizovali. A dále se zeptala, kdo může stroj obsluhovat. Starosta odpověděl, že 

v současné době může stroj obsluhovat vedoucí pracovník a po školení také příp. další 

zaměstnanci 
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Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP (specif. 

cíl 3.2), která bude zaměřena na pořízení multifunkčního nakladače, štěpkovače a 

kontejnerů a zároveň souhlasí s využitím služeb Flexi Projekt, s.r.o. v rámci vypracování 

resp. podání projektové žádosti dle předložené cenové nabídky ve variantě 1. 

Hlasování: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

h) Schválení návrhu usnesení ze zápisu finančního výboru 

Předsedkyně finančního výboru předkládá zastupitelům zápis ze svého 14. zasedání (část 

2 podkladů) a doporučuje zastupitelům, aby se usnesení finančního výboru číslo 14/2 

stalo usnesením zastupitelstva.  

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu uložit starostovi města, aby pověřil zaměstnance 

městské policie, kteří předloží zastupitelstvu města zprávu o výsledcích kontrol dodržování 

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích týkající se záboru veřejného prostranství z 

hlediska ohlašovací povinnosti. 

Hlasování: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

4) Veřejné zakázky (nad 100 000) 
a) Informace o průběhu stavby „Zateplení MŠ“ 

Pan starosta na projektoru ukázal fotku MŠ těšně před předáním stavby z posledního 
zářijového týdne. Fasáda, zateplení, chodníky, topení, střechy a zábradlí jsou hotové. 
Poslední věc, která se řeší, jsou hromosvody,  projektant zpracovává návrh na 
zlepšení. Zahrada se bude řešit částečně na podzim, částečně příští rok, včetně 
závlahového systému. 

b) Oprava hřbitovní kaple 

4. října 2016 proběhl mimořádní kontrolní den, jelikož byla zjištěna nestabilita a 
špatný stav věžičky. Projektant zpracovává technické řešení jejího obnovení. 
V listopadu bude starosta informovat o cenové kalkulaci. Ing. Baránková se zeptala, 
v jakém stadiu je oprava domu hrobníka, starosta odpověděl, že proběhlo poptávkové 
řízení na projekt rekonstrukce. Hlavní otázkou zůstává, kolik fin. prostředků se 
rozhodne město do opravy této nemovitosti investovat.  

c) Přechod v Palackého ulici 

Ve vazbě na dotační příspěvek z Nadace ČEZ a v souvislosti se zpracovaným projektem 

přechodu pro chodce v ulici Palackého, v části mezi autobusovými zastávkami "STS Veltrusy", 

předkládá vedení města návrh veřejné zakázky malého rozsahu k odsouhlasení, v podobě 



8 
 

návrhu smlouvy o dílo (část 2 podkladů). Návrh smlouvy byl vyhotoven ve spolupráci s firmou 

Otidea, a.s. , která rovněž zajišťuje realizaci veřejné zakázky, v souladu s novou směrnicí. 

Nadace ČEZ stanovila, že realizace musí být do konce listopadu 2016, aktuálně bylo zažádáno 

o prodloužení termínu mj. z důvodu řešení trasy PID.  

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje, aby veřejná zakázka malého rozsahu pro realizaci přechodu 

pro chodce v Palackého ulici u fotbalového hřiště, byla vypsána s použitím předloženého 

návrhu smlouvy o dílo. 

Hlasování: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

d) Chodník v Tyršově ulici 

Na základě referencí a předchozích zkušeností s živnostníkem Petrem Pauzou 
předkládá vedení města jeho cenovou nabídku na realizaci chodníku v Tyršově ulici. 
Cenová nabídka je zpracovaná ve 2 variantách: 
a) Celková kalkulace (práce, materiál, doprava atd.) v hodnotě 256 612 Kč bez 
   dph (podrobněji viz část 2a podkladů) 
b) Kalkulace jen za práci (pokládka, betonování, hutnění) v hodnotě 126 577 Kč 
  bez dph (podrobněji viz část 2b podkladů) 
V případě varianty b) by veškerý materiál (dlažby, štěrky, obrubníky, betony + 
doprava) byl hrazen městem. Práce by byly realizovány v letošním roce (říjen-
listopad), finanční prostředky v rozpočtu jsou k dispozici bez nutnosti rozpočtového 
opatření. 
Pozn.: V rámci srovnání cen za materiál na akci „chodníky svépomocí“ lze konstatovat, 
že jsou ceny téměř shodné, po konzultaci s hospodářkou navrhuje vedení města 
schválit resp. realizovat zakázku jako celek. 
 
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí se zadáním veřejné zakázky na realizaci chodníku v 
Tyršově ulici panu Petru Pauzovi – a to v kompletní variantě v hodnotě 256 612,- Kč 
bez DPH. 

Hlasování: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

5) Informace 
a) vedení obce 
i. Terénní úpravy na Strachově (návrh právního zástupce Tezzav, s.r.o.) 

Pan starosta připomněl zastupitelům zaslané podklady od JUDr. Jakla, které se týkají 
návrhu příp. spolupráce mezi stavebníkem a městem Ing. Baránková navrhuje počkat 
na vyjádření od doktora Tošnera. Starosta odpověděl, že doktor Tošner chce konkrétní 
požadavky zastupitelů, které by se pokusil implementovat do znění případného 
návrhu smlouvy, která by byla následně předložena právnímu zástupci Tezzavu, s.r.o. 
Ing. Dykast navrhuje, aby se také vyjádřili občané. 
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ii. Kontrolní protokol z Min. dopravy (opravy komunikací po povodních z r. 2013) 

Starosta zmínil, že v současné době byl vyzván předchozí starosta, aby se vyjádřil ke 
kontrolnímu protokolu. Je prodloužena lhůta na podání námitek. Vzhledem 
k uvedeným skutečnostem v kontrolním protokolu nelze vyloučit, že se město 
nevyhne vrácení dotace na opravy komunikací po povodni v r. 2013.  

iii. Kontrolní protokol z Min. pro místní rozvoj (poškození 17 domácností povodní v r. 
2013) 

Starosta konstatoval, že tato kontrola proběhla v pořádku.  

iv. Zahájení činností nad novým územním plánem 

Pan starosta připomněl, že občané mohou využít i žádost zařazení podnětu do nového 
územního plánu města Veltrusy, jehož příprava byla zahájena v září. 

v. Dotace z OPŽP na obnovu lipové aleje v ul. M. Rybalka 

Na základě vypsané dotační výzvy z OPŽP (specif. cíl 4.3), která je zaměřena na 
„posílení přirozené funkce krajiny“ předkládá vedení města – po předchozích 
konzultacích s Agenturou ochrany přírody a krajiny – záměr podání žádosti o dotaci, 
která bude využita na obnovu lipové aleje v ul. Maršála Rybalka.  
Hlavní část nákladů bude využita na odborné ošetření stromů (které bude v souladu s 
ochranou biotopu chráněného brouka páchníka hnědého), dále na výsadbu nových lip 
(Tilia cordata) a související práce. 
Doporučený odhad na pokácení rizikových a neperspektivních stromů je v počtu 9 ks. 
 
Způsobilé náklady jsou 85 % (včetně projektové přípravy – cca 20 tis. Kč), 
kofinancování tedy 15 %. 
Předběžná výše rozpočtu bude cca 314 tis. Kč bez DPH. 
 
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí podání žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP 
(specif. cíl 4.3), která bude zaměřena na obnovu lipové aleje v ul. M. Rybalka. 

Hlasování: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

vi. Kamerový systém 1. etapa 

Bude připomínkován projekt na kamerový systém, v souvislosti s přípravou projektové 
dokumentace např. na opravu chodníku a změnu veřejného osvětlení v 
Seifertově/Třebízského ulici. 

vii. Různé 

Starosta informoval o nabídce pana Pospíšila na realizaci úpravu krajnic od hřbitova 
k letnímu kinu, v ul. Šafaříkova. Starosta odhaduje náklady na 30.000 - 40.000,-Kč, 
protože již realizoval opravu krajnic v ul. Palackého, dohromady náklady činí cca 
91.000,-Kč. V souladu s požadavkem na informování o veřejných zakázkách nad 
80.000,-Kč se v tomto případě se částka překročí. Zastupitelstvo bere na vědomí tuto 
nabídku včetně DPH. 
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Dále starosta připomněl volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátní volby 
do Parlamentu ČR, které se konají 7. a 8. října 2016 v budově MěÚ.  

b) Výborů  
Nebyly 
 

c) Zastupitelů 
Nebyly  

6) Diskuze 

Nebyla 

7) Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 24. zasedání a v 21:20 hod. ukončil 
jednání. Další zasedání se bude konat 9. 11. 2016. 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 5. 10. 2016 – zápis číslo 24 
1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 24. Schváleno: 9:0:0. 

2) Zastupitelstvo města schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 §84 zákona 128/2000 Sb. 
zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2016 v předložené podobě, vyjma úpravy 
paragrafu 3341, včetně položky odpovídající v příjmech. Schváleno: 6:0:3. 

3) Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený záměr manželů Kasalických. 

Schváleno: 9:0:0. 

4) V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

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

pozdějších předpisů, schvaluje Zastupitelstvo Města Veltrusy směrnici o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu v předloženém znění. Směrnice je závazná i pro 

příspěvkové organizace zřízené městem. Schváleno: 9:0:0. 

5) Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, novou smyčku kabelu nízkého 

napětí ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 114/19 v k. ú. Veltrusy. 

Částka za věcné břemeno je určena na 3000,-Kč. Schváleno: 9:0:0. 

6) Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru o pronájmu části, plocha  

2,2 x 20 m, pozemku, dle přiložené mapky, parcelní č. 402/1, v souladu s odst. 1 §39 

zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích, výše nájmu je stanovena na 30 Kč/m2/rok. 

Nechváleno: 5:4:0. 

7) Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene pro 

přípojku kabelu nízkého napětí pro č. p. 699 v ulici Pražská ve prospěch ČEZ 

Distribuce, a.s. na parc. č. 114/38 a 114/39 v k. ú. Veltrusy dle geometrického plánu 

číslo 1715-1607/2016 schváleného KÚ pro Středočeský kraj, KP Mělník dne 28. 6. 

2016. Schváleno: 9:0:0. 

8) Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP 

(specif. cíl 3.2), která bude zaměřena na pořízení multifunkčního nakladače, 

štěpkovače a kontejnerů a zároveň souhlasí s využitím služeb Flexi Projekt, s.r.o. v 

rámci vypracování resp. podání projektové žádosti dle předložené cenové nabídky ve 

variantě 1. Schváleno: 9:0:0. 

9) Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu uložit starostovi města, aby pověřil 

zaměstnance městské policie, kteří předloží zastupitelstvu města zprávu o výsledcích 

kontrol dodržování Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích týkající se záboru 

veřejného prostranství z hlediska ohlašovací povinnosti. Schváleno: 9:0:0. 

10) Zastupitelstvo města schvaluje, aby veřejná zakázka malého rozsahu pro realizaci 

přechodu pro chodce v Palackého ulici u fotbalového hřiště, byla vypsána s použitím 

předloženého návrhu smlouvy o dílo. Schváleno: 9:0:0. 
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11) Zastupitelstvo města souhlasí se zadáním veřejné zakázky na realizaci chodníku v 
Tyršově ulici panu Petru Pauzovi – a to v kompletní variantě v hodnotě 256 612,- Kč 
bez DPH. Schváleno: 9:0:0. 

12) Finanční Zastupitelstvo města bere na vědomí podání žádosti o dotaci v rámci 

programu OPŽP (specif. cíl 4.3), která bude zaměřena na obnovu lipové aleje v ul. M. 

Rybalka. Schváleno: 9:0:0. 

Ověřovatelé: Ing. Marta Baránková       ______________   

 Ing. Martin Dykast       ______________  

Starosta: Mgr. Filip Volák        _____________  

Zapsala: Eva Bittnerová 


