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Zápis 
z 30. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 29. 3. 2017 od 18.00 hod.  

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy 
Přítomni:  Ing. Marta Baránková, Michal Kohout, Ing. Jaroslav Morávek, MVDr. 

František Pochobradský, Mgr. Ing. Martin Ponert, Ing. Vladimír Štulík, 
Ing. Barbora Šťastná, Mgr. Filip Volák 

Omluveni: Tomáš Čapek, Ing. Martin Dykast, Richard Kyselý 
Ověřovatelé: Michal Kohout, 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 MŠ za rok 2016 
b) Účetní závěrka ZŠ za rok 2016 
c) Účetní závěrka města za rok 2016 
d) Závěrečný účet města za rok 2016 
e) Střednědobý rozpočtový výhled 2018-2022 
f) Schválení zadání územního plánu 
g) Příspěvek Místní akční skupině – Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. 
h) Složení kontrolního výboru 
i) Dodatek ke smlouvě – Hirni 
j) Žádost SRPŠ 
k) Zástupce města na VH VKM, a.s. 
l) Dodatek k nájemní smlouvě, domek hrobníka 
m) Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

4) Veřejné zakázky (nad 100 000,- Kč) 
a) Informace o akci „Oranžový přechod“ 
b) Informace o dotačním titulu „Moderní a otevřený úřad Veltrusy“ 

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

i) Ing. Kníže – záměr hospicového areálu (býv. Klášter) – bude potvrzeno 
ii) Informace z jednání s vedením spalovny AVE Kralupy, s.r.o. 
iii) Územní plán 
iv) Aktuální projekty a záměry 
v) Informace o školském obvodu MŠ 
vi) Pozemky za lokalitou U Luhu 
vii) Prohlídka školního areálu pro zastupitele (12.4.2017 v 18:00), na vědomí 

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 3 změn, které se týkají bodu: 3i) Dodatek ke smlouvě - Hirni,  
3l) Dodatek k nájemní smlouvě, domek hrobníka, 3m) Žádost o dotaci ze Středočeského 
Fondu kultury a obnovy památek; zastupitelé schválili upravený program zasedání 
v přítomném počtu 8 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 Michal Kohout a Mgr. Ing. Martin Ponert, 
jmenovaní souhlasili. 

3) Ke schválení zastupitelstvem města 
a) Účetní závěrka MŠ za rok 2016 

K 1. 9. 2012 nabyla účinnosti novela zákona 563/91 Sb., o účetnictví, která nově zavedla 
povinnost schvalování účetních závěrek obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací 

Město Veltrusy je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Veltrusy. 

Zastupitelstvo města dle zákona č. 128/2000 Sb., Zák. o obcích schvaluje účetní závěrku 
PO za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 
Sb. 

Na základě předložených podkladů poradní skupina určená finančním výborem ve složení: 
Ing. Šťastná Barbora – předsedkyně finančního výboru, Václavíková Marie – účetní, Mgr. 
Filip Volák – starosta města, 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 MŠ 
sestavenou k 31. 12. 2016 schválit. 

Součástí účetní závěrky je  

- zpráva o výsledku inventarizace za r.2016 (příloha č.2) 
- hospodářský výsledek                                    (příloha č.3) 
- výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016                 (příloha č.4) 
- rozvaha k 31.12.2016                                     (příloha č.5) 
- příloha k 31.12.2016                                       (příloha č.6) 

Text v zápise: 

Účetní závěrka MŠ za rok 2016.  

Starosta přednesl účetní závěrku MŠ za rok 2016 s výsledkem hospodaření 0,- Kč. 
Podkladem pro schvalování účetní závěrky byly účetní výkazy - zejména rozvaha, výkaz 
zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, zpráva o výsledku inventarizace. Návrh na rozdělení 
hospodářského výsledku do fondů nebyl, protože hospodářský výsledek skončil 0,- Kč. 
Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 
finanční situace účetní jednotky. 
Dále byl předložen rozpočet MŠ pro rok 2017. (příloha č. 7). Zastupitelé schválili účetní 
závěrku MŠ za rok 2016.  
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Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města v souladu s písm. p) odst. 2) resp. odst. 4), § 102 zákona 128/2000 

Sb. zákon o obcích schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Veltrusy za rok 2016 s 

výsledkem hospodaření 0,- Kč. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

b) Účetní závěrka ZŠ za rok 2016 

Město Veltrusy je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola Veltrusy. 

Zastupitelstvo města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje účetní závěrku PO za 

předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb. 

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

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

Filip Volák – starosta města, 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 ZŠ 

sestavenou k 31. 12. 2016 schválit. 

Součástí účetní závěrky je: 

- zpráva o výsledku inventarizace    (příloha č. 2) 

- hospodářský výsledek a přerozdělení do fondů (příloha č. 3) 

- výkaz zisku a ztráty za r. 2016    (příloha č. 4) 

- rozvaha k 31.12.2016     (příloha č. 5) 

- příloha k 31.12.2016     (příloha č. 6) 

Text v zápise: 

Účetní závěrka ZŠ za rok 2016.  

Starosta přednesl účetní závěrku ZŠ za rok 2016 s výsledkem hospodaření: hospodářský 

výsledek z hlavní činnosti ve výši 106.270,55 Kč a hospodářský výsledek z vedlejší činnosti 

ve výši 33.332,- Kč. Podkladem pro schvalování účetní závěrky byly účetní výkazy - 

zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, zpráva o výsledku 

inventarizace a návrh na rozdělení hospodářských výsledků do fondů. Schvalovaná účetní 

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

jednotky. Dále byl předložen rozpočet ZŠ na r. 2017 (příloha č. 7). 

Zastupitelé schválili účetní závěrku ZŠ za rok 2016 a souhlasili s převedením zlepšeného 

hospodářského výsledku z hlavní a části vedlejší činnosti, a to ve výši 114.602 Kč do 

rezervního fondu a s převedením zlepšeného hospodářského výsledku za vedlejší činnosti 

ve výši 25.000- Kč do fondu odměn. 
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Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města v souladu s písm. p) odst. 2) resp. odst. 4), § 102 zákona 128/2000 

Sb. zákon o obcích rozhoduje o schválení účetní závěrky Základní školy Veltrusy za rok 

2016 a souhlasí s převedením zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní a části vedlejší 

činnosti ve výši 114.602 Kč do rezervního fondu a s převodem zlepšeného hospodářského 

výsledku za vedlejší činnost ve výši 25.000,-Kč do fondu odměn. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

c) Účetní závěrka města za rok 2016 

Dle zákona 563/91 Sb., o účetnictví a zákona č.128/2000 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. 2016 schválit. 

Zajištění a příprava podkladů pro schvalování účetní závěrky za rok 2016 

Součástí účetní závěrky je:  

- zpráva o výsledku inventarizace za r. 2016    (příloha č. 2) 

- výkaz o plnění rozpočtu Fin2-12k 31. 12. 2016    (příloha č. 3) 

- rozvaha k 31. 12. 2016       (příloha č. 4) 

- výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016     (příloha č. 5) 

- příloha k 31. 12. 2016       (příloha č. 6) 

- komentář k účetní závěrce      (příloha č. 7) 

- zpráva o hospodaření za r. 2016     (příloha č. 8) 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016  (příloha č. 9) 

Text v zápise: 

Účetní závěrka města Veltrusy za rok 2016.  

Starosta a předsedkyně finančního výboru Ing. Šťastná seznámili občany a zastupitele s 

účetní závěrkou města za rok 2016 s výsledkem hospodaření + 4.874.375,13 Kč. 

Podkladem pro 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 2016 byl dokončen 6. 3. 2017 
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Krajským úřadem SK. Byly také odkontrolovány veškeré smlouvy. Schvalovaná účetní 

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

jednotky. 

Po připomínce Ing. Hrubešové bude zjištěno zaúčtování přebytku hospodaření z roku 

2016. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s písm. b), odst. 2, §84 zákona 128/2000 Sb. 

Zákona o obcích (obecní zřízení) účetní závěrku města Veltrusy za rok 2016 s výsledkem 

hospodaření + 4.874.375,13 Kč. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

d) Závěrečný účet města za rok 2016 

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. 

Vzhledem ke skutečnosti, že je část příloh závěrečného účtu totožná s přílohami k účetní 

závěrce, přílohy v materiálech jsou uvedeny jen jednou a to u bodu 3c účetní závěrky 

města. 

Závěrečný účet města tudíž obsahuje tyto přílohy: 

Návrh závěrečného účtu za rok 2016  (3d_zaverecny_ucet_cast_2) 

Výkaz plnění rozpočtu Fin 2-12 k 31.12.2016 (3c_Ucetni_zaverka_mesto_cast_ 3) 

Rozvahu k 31.12.2016    (3c_Ucetni_zaverka_mesto_cast_4) 

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016   (3c_Ucetni_zaverka_mesto_cast_5) 

Přílohu k 31.12.2016    (3c_Ucetni_zaverka_mesto_cast_6) 

Přezkoumání hospodaření města za rok 2016 (3c_Ucetni_zaverka_mesto_cast_9) 

Účetní výkazy MŠ :     (3a_Ucetni_zaverka_MS_cast_4_vykaz, 

       3a_Ucetni_zaverka_MS_cast_5_rozvaha, 

       3a_Ucetni_zaverka_MS_cast_6_priloha) 

Účetní výkazy ZŠ :  

       (3b_Ucetni_zaverka_ZS_cast_4_vykaz, 

       3b_Ucetni_zaverka_ZS_cast_5_rozvaha,  

       3b_Ucetni_zaverka_ZS_cast_6_priloha) 

Návrh závěrečného účtu visel na úřední desce od 10. 3. 2017 – 29. 3. 2017. 
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Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s písm. b), odst. 2, §84 zákona 128/2000 Sb. 

Zákon o obcích (obecní zřízení) závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření města za rok 2016 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě 

o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření: Všechny nedostatky uvedené ve zprávě o 

výsledku přezkoumání hospodaření byly odstraněny a byla k nim přijata systémová 

opatření k nápravě tak, aby se již tyto nedostatky neopakovaly. Starostou města byl 

pověřen zaměstnanec, který bude spravovat profil zadavatele a bude zodpovědný za 

včasné uveřejnění smluv na profilu zadavatele. Termín: bez lhůty, opatření již bylo splněno. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

e) Střednědobý rozpočtový výhled 2018-2022 

Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem územního samosprávného celku 

sestavený dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v 

aktuálním znění, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho 

hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se 

sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje 

o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních 

zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. 

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu je sestaven na roky 2018 – 2022 (viz příloha 

3e_Strednedoby_vyhled_cast_2) a zahrnuje všechny předpokládané zdroje a výdaje 

města. Návrh výhledu počítá s mírným nárůstem celkových zdrojů a výdajů. Město 

Veltrusy nepočítá s žádnou razantní změnou v objemu či struktuře příjmů.  

Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) a 

dotacemi. Mezi nejdůležitější příjmy patří podíly na daních (tzv. sdílené daně, na jejichž 

výnosu se město podílí stanoveným procentem dle zákona č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení daní).  Návrh rozpočtového výhledu dále zahrnuje dotaci ze státního 

rozpočtu určenou na výkon státní správy a dotaci od obcí na činnost JSDH a Městské 

policie. 

Výdaje jsou tvořeny běžnými (neinvestičními) výdaji a investičními výdaji.  

Sestavení střednědobého rozpočtového výhledu by mělo především ukázat, jak se bude 

vyvíjet neinvestiční stránka rozpočtu obce a v jaké výši bude moci město do budoucna 

provádět investice. Částka rozpočtu určená na investiční výdaje je tvořena zůstatkem z 

vlastních příjmů a přebytku z minulých let.  

Uhrazené splátky přijatých (půjčených) prostředků udávají celkovou výši splátek úvěru za 

daný rok. V současné době máme úvěr na akci „Dopravní zklidnění centra města. Úvěr by 

měl být doplacen k 4/2018. 
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Zhodnocení střednědobého rozpočtového výhledu:  

Rozpočtový výhled byl sestavován především v duchu dodržení zásady reálnosti, což 

znamená, že do rozpočtu nejsou zapracovány žádné částky, které by nevycházely ze 

současné reálné situace. Druhou důležitou zásadou, které je nutné se držet při 

sestavování jakéhokoliv rozpočtu, tím spíše při sestavování rozpočtového výhledu na 

období 5 let, je zásada opatrnosti. Z tohoto důvodu byly rozpočtové příjmy nastaveny na 

spíše nižší úroveň a rozpočtované výdaje byly zapracovány v hladině spíše vyšší.  

Při hodnocení zpracovaného rozpočtového výhledu je nutné uvést, že rozpočtový výhled 

nepočítá s žádnými investičními dotacemi a to přesto, že město jistě v následujících 5 

letech nějaké dotace obdrží. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s odst. 3, §3, zákona 250/2000 Sb. Zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění střednědobý rozpočtový 

výhled na období 2018-2022 v předloženém znění. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

f) Schválení zadání územního plánu 

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města Veltrusy dne 13. 01. 2016 na 

svém zasedání a také byl zahájen sběr podnětů od občanů. 

O prázdninách 2016 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu. 

Zpracovatelem byla vybrána firma "U-24, s.r.o., Ateliér pro urbanismus a územní 

plánování", Perucká 11 a, 120 00 Praha 2. 

První etapou při pořízení územního plánu jsou „Doplňující průzkumy a rozbory“, jedná se 

o souhrn informací o území města z řady zdrojů, vč. záměrů od občanů, města, kraje atd. 

Tento materiál byl připomínkován zastupiteli města a Výborem pro rozvoj obce a ekologii 

a po setkání 19. ledna 2017 nad připomínkami byl upraven, dokončen a odevzdán v 

tištěné podobě koncem ledna. Z Doplňujících průzkumů a rozborů vycházel Návrh zadání 

územního plánu, který rovněž vychází z § 47, odst. (1) stavebního zákona, jedná se o 

základní a obecnější pokyny pro vlastní tvorbu návrhu územního plánu.  

Návrh zadání územního plánu Veltrusy byl zpracován v listopadu a prosinci 2016 a 

předložen pořizovateli k projednání. Dne 26. 01. 2017 pod č.j.: MUKV 6579/2017 VYST v 

souladu s § 47 stavebního zákona, bylo zahájeno projednání návrhu zadání územního 

plánu Veltrusy rozesláním návrhu zadání dotčeným orgánům, sousedním obcím a 

ostatním organizacím. Návrh zadání byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Kralupy nad Vltavou a Veltrusy od 01. 02. 2017 do 02. 03. 2017. 

Ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o projednávání návrhu zadání veřejnou 

vyhláškou mohl každý uplatnit své připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání 
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mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém byly 

uvedeny požadavky na obsah změny územního plánu vyplývajících z právních předpisů a 

územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě mohl uplatnit krajský úřad jako příslušný úřad 

své stanovisko a sousední obce mohly uplatnit podněty. K připomínkám, vyjádřením a 

podnětům, které budou uplatněny po uvedených lhůtách, se nepřihlíží (zatím takové 

nebyly). Ve zprávě z projednání (část 1 podkladů - 

3f_schvaleni_zadani_UP_cast_2_zprava.pdf) jsou uvedeny všechny stanoviska a 

připomínky k návrhu zadání včetně vyhodnocení. Na základě vyhodnocení byl upraven 

návrh zadání, který je zastupitelstvu města předkládán ke schválení. (část 2 podkladů - 

3f_schvaleni_zadani_UP_cast_3_zadani.pdf) 

Po schválení projednaného zadání zastupitelstvem bude zpracován Návrh územního plánu 

pro společné jednání (dotčené orgány) a následně pro veřejné projednání (občané). Tento 

návrh územního plánu bude projednáván obdobně jako návrh zadání, i k tomuto návrhu 

územního plánu se bude konat beseda s veřejností, na které jej bude moci opět veřejnost 

připomínkovat.  

Pan starosta zdůraznil, že tento bod se týká zadání územního plánu, dílčí připomínky, 

které by mohly vést ke změně funkčního území, se týkají návrhu územního plánu a ne 

zadání územního plánu. Starosta vyhlásil přestávku (19:11 – 19:20 hod.), aby zavolal 

zhotoviteli. Vznikla debata, zda budou podněty k ÚP zapracovány při tvorbě návrhu ÚP. 

Pan starosta informoval, že telefonicky komunikoval se zhotovitelem ÚP, podněty 

budou zpracovávány v rámci společného jednání k návrhu ÚP.  

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s písm. b), odst. 5, §6, zákona 183/2006 

Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění zadání 

pro zpracování návrhu územního plánu v předloženém znění, podklad 

"3f_schvaleni_zadani_UP_cast_3_zadani.pdf". 

Hlasování: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržela se 1 členka (Ing. Baránková). 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

g) Příspěvek místní akční skupině – Přemyslovské střední Čechy, o.p.s 

Město Veltrusy každoročně přispívá místní akční skupině (MAS) Přemyslovské střední 

Čechy o.p.s. (Přemyslovci) částkou 5,-Kč za obyvatele. Tato obecně prospěšná společnost 

požádala o příspěvek i v letošním roce (část 2 podkladů). Během roku probíhá komunikace 

s MAS, ve spolupráci se tvořil např. strategický plán města, celková koncepce strategie 

rozvoje obcí v této oblasti ve vazbě na dotační možnosti a veltruské spolky pravidelně 

využívají grantového programu „Přemyslovský malý měšec“. Vedení města navrhuje 

schválení příspěvku. 
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Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhoduje 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. 2017 (2025 obyv.), se jedná o částku 10125,-Kč. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

h) Složení kontrolního výboru 

Na 27. zasedání zastupitelstva 25. 1. 2017 byl předsedou kontrolního výboru zvolen  

Ing. Vladimír Štulík, který navrhuje jako členy kontrolního výboru tyto občany: 

Ing. Jakub Andrle a Ing. Alena Kohlová. 

(Odvolaní členové: Ing. Jan Bulín, Ing. Ludmila Hrubešová, Ing. Marta Baránková 

rezignovala k 31. 12. 2016).  

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města v souladu s písm. l, odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb.Zákon o obcích 

(obecní zřízení), odvolává stávající členy kontrolního výboru a zároveň volí za členy 

kontrolního výboru Ing. Jakuba Andrleho, Ing. Alenu Kohlovou. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

i) Dodatek ke smlouvě Hirni 

Po konzultacích s právničkou města a na základě jednání s panem Hirnim překládá 

starosta města ke schválení dodatek č. 2 (část 2 podkladů 

3i_Veltrusy_Hirni_cast_2_dodatek.pdf) ke smlouvě o půjčce peněz ze dne 6. 5. 2009 ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2014 manželů Hirni. Dodatek se týká bodu V smlouvy. Po 

konzultacích v uplynulém týdnu (porada se dvěma právníky) bude dodatek doplněn o 

nástroj, jehož podstatou je ztráta výhody splátek s předběžnou vykonavatelností ve formě 

notářského zápisu. Dlužník s tímto řešením souhlasí. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí se zněním předloženého dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce 

peněz ze dne 6. 5. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2014 včetně doplnění pasáže, 

jejíž podstatou je ztráta výhody splátek s předběžnou vykonavatelností ve formě 

notářského zápisu. 

Hlasování: pro návrh 7 členů, proti návrhu 1 členka (Ing. Baránková), zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
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j) Žádost SRPŠ 

SRPŠ při ZŠ Veltrusy, předložilo žádost o symbolickou finanční podporu za účelem 

podpory dotaci, kterou bude SRPŠ při ZŠ Veltrusy podávat v dotačním programu 

Středočeského kraje – oblast: „Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných 

aktivit“. V rámci tohoto programu bude SRPŠ usilovat o finance na obnovu vybavení školní 

dílny. Součástí žádosti o dotaci ve výši cca 100.000,-Kč jsou i vlastní neinvestiční zdroje 

získané od jiných od jiných subjektů. 

Vedení obce navrhuje k odsouhlasení symbolickou částku ve výši 5.555,-Kč.  

Ing. Baránková se zeptala, proč musí projít žádost přes zastupitelstvo a ne rovnou přes 

grantovou komisi. Paní ředitelka odpověděla, že toto je dotace z KÚ a pokud bude mít 

škola spoluúčast dalšího subjektu (zřizovatele), jsou za to body a vzniká větší 

pravděpodobnost úspěšné získání dotace. Ing. Hrubešová se zeptala, jak je to s 

udělením příspěvku. Starosta odpověděl, že finanční podpora bude vyplacena, pokud se 

dotace získá. Zatím není o dotaci zažádáno, jsou jen připraveny podklady. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města podporuje snahu SRPŠ pro získání dotace na obnovu vybavení školní 

dílny a schvaluje finanční podporu ve výši 5.555,-Kč za účelem podpory získání dotace v 

rámci programu: „Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit - obnova 

vybavení školní dílny“. Příspěvek bude poskytnut pouze v případě schválení žádosti o tuto 

dotaci. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

k) Zástupce města na VH VKM, a.s. 

Město Veltrusy je držitelem 13.488 kusů akcií společnosti "Vodárny Kladno-Mělník, a.s." v 

nominální hodnotě 1.000 Kč/akcii. Celková výše akciového podílu je 13.488.000 Kč. Z 

podnětu předsedy předsednictva Svazku měst a obcí VKM (část 2 podkladů - dopis) a v 

souladu se zákonem o obcích přísluší zastupitelstvu obce pravomoc delegovat zástupce 

města a jeho náhradníky (část 2 podkladů - tiskopis) na jednání valné hromady. Starosta 

města navrhuje, aby delegátem byl, tak jako v letech minulých, místostarosta, ing. 

Jaroslav Morávek. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města navrhuje v souladu s písm. g) odst. 2 § 84 zákona 128/2000 Sb.Zák. o 

obcích (obecní zřízení) zástupce pro všechny druhy valných hromad pro rok 2017 

společnosti "Vodárny Kladno-Mělník, a.s.", IČ 4635691, Ing. Jaroslava Morávka r. č. 

590205/0000, bytem Alešova 296, PSČ 27746. Případní náhradníci jsou, v uvedeném 

pořadí, pan Libor Lesák r. č. 6507301526, bytem Hůrka 1032, PSČ 27801 a pan Tomáš 

Hrodek r. č. 8307140897, bytem Nerudova 1013. PSČ 27711 Neratovice. 
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Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

l) Dodatek k nájemní smlouvě, domem hrobníka 

Zastupitelé schválili 14. 12. 2016 na svém 26. zasedání usnesením č. 6, nájemní smlouvu k 

dočasnému pronájmu domku hrobníka. 

Vzhledem k nemoci projektantky a z toho plynoucí zpomalení postupu příprav projektové 

dokumentace na opravu domku hrobníka, předkládá starosta návrh na prodloužení 

schválené nájemní smlouvy do konce měsíce září. Dodatek byl odsouhlasen právničkou 

(část 2 podkladů). Po krátké diskusi byl v dodatku dohodnut jiný termín – 30. 6. 2017. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem dodatku nájemní smlouvy domku hrobníka do 

30. 6. 2017. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

m) Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek  

V souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2017, s plánovanými kulturními akcemi 

pro širokou veřejnost v tomto roce a s vyhlášenými pravidly pro poskytování dotací ze 

Středočeského Fondu kultury a obnovy památek předkládá starosta ke schválení podání 

žádosti o dotační titul z výše uvedeného fondu na projekt „Happening na starém mostě – 

3. ročník“, který proběhne 9. září 2017. Předpokládaný rozpočet projektu bude cca 75 tis. 

Kč, požadovaná částka z této dotace bude cca 55 tis. Kč, povinné kofinancování je v min. 

výši 20 %. 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Happening na 

starém mostě“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2017 a zavazuje 

spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 20 % z celkových nákladů projektu. 

Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
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4) Veřejné zakázky  
a) Informace o akci „Oranžový přechod“ 

Pan místostarosta informoval, že stavba aktuálně zaváhala s objednávkou dlažby, a 
proto je chodník zatím nedokončen. Ing. Baránková se zeptala na celkovou cenu 
realizace. Místostarosta odpověděl, že platba ještě neproběhla, až poté se určí přesná 
částka. 

b) Informace o dotačním titulu „Moderní a otevřený úřad Veltrusy“ 

Pan místostarosta zmínil veřejnou zakázku, která stále běží - dotační titul z evropského 
sociálního fondu v oblasti „zaměstnanost“. Dotační titul byl předběžně schválen, 
rozpočet byl výběrovou komisí zkrácen o 1.000.050,-Kč. Výběrová komise si dále určila 
požadavky k upravení žádosti, tento krok byl ukončen. Současně je město ve fázi, kdy 
dostalo ke kontrole rozhodnutí o přidělení dotace, kde se objevily chyby, které 
aktuálně rozporujeme, následně by mělo být podepsáno rozhodnutí o přidělení 
dotace a potom dojde k nápravě nesrovnalostí vzniklých splněním požadavků 
výběrové komise (provedení jiných úprav, než jaké požadovala výběrová komise, 
nebylo v této fázi možné), po těchto úpravách dojde k realizaci výběrového řízení a 
vlastní práci na projektu.  

 

5) Informace 
a) vedení obce 
i. Informace z jednání s vedením spalovny AVE Kralupy, s.r.o. 

Starosta informoval, že proběhlo jednání s vedením spalovny AVE Kralupy, s.r.o. a 
vedení města bylo opakovaně ubezpečeno, že se nemusí obávat spalování ostravských 
kalů. Starosta bude informovat veřejnost na dalším zasedání o pokračování jednání 
v této věci.  

ii. Územní plán 

Starosta připomněl, že návrh zadání ÚP bude procesně projednáván nejdříve 
s dotčenými orgány a poté s veřejností v dalších měsících.  

iii. Aktuální projekty a záměry 

Starosta informoval, že je „rozběhlá“ řada projektových prací. Dokončují se projekty: 
ul. Klicperova/Opletalova; Třebízského/Seifertova; rozpracovaná je projektová 
dokumentace na ul. Tyršovu (s parkovacími místy);  část ul. Alešova a část náměstí 
(prostor kolem parčíku a kolem hranic náměstí); dále je zadána PD na domek 
hrobníka; před zadáním je také ul. Hálkova, Jos. Dvořáka. Stále se poptávají noví 
projektanti - dočasně je rozjednaná spolupráce s 5 projektanty. Běží studie 
proveditelnosti na rekonstrukci MěÚ (lékařské služby) a přístavbu ZŠ.  

iv. Informace o školském obvodu MŠ 

Pan starosta předal slovo paní Leoně Kyselé, ředitelce MŠ, týkající se školského 
obvodu MŠ, která souvisí se změnou legislativy. Paní ředitelka vysvětlila, že dle novely 
školského zákona je stanoven školský obvod územím obce, pokud je jedna MŠ v obci a 
přednostně se tedy přijímají děti z Veltrus. S tím souvisí uzavření dřívější dohody o 
stanovení školského obvodu s obcemi Všestudy a Zlosyň, které se musely vypovědět. 
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Tím pádem se mění kritéria pro zápis do MŠ - 1. dítě s trvalým pobytem ve Veltrusích, 
2. dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 3. věk dítěte (řazeno od 
nejstarších), 4. dítě z jiných obcí (řazeno od nejstarších). 

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí novou podobu školského obvodu MŠ, která se 
týká pouze území města Veltrusy. 
 
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
 

v. Pozemky za lokalitou U Luhu, 

Pan místostarosta připomněl, že na východním konci zastavitelného území v lokalitě 
„U Luhu“ byly pozemky, o které město v polovině loňského roku požádalo Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, ale bohužel je město nedostalo, pozemky 
byly soudně přiřazeny římskokatolické církvi. 

vi. Prohlídka školního areálu pro zastupitele (12.4. v 18:00), na vědomí 

Starosta připomněl prohlídku pro zastupitele o stávajícím stavu ZŠ.  
  

b) Výborů  
Starosta informoval o kulturních akcích města: „Ukliďme Česko a Veltrusy“, která se 
koná v neděli 9. dubna 2017. Pozvánka na čtení – Noc s Andersenem, která se koná 
v pátek 1. 4. 2017 a pozvánka na country večer, který se koná 8. 4. 2017. 
 

c) Zastupitelů 
Ing. Baránková se zeptala, zda se bude reklamovat omítka, který opadává z nově 
opravené kaple. Místostarosta odpověděl, že se jedná o práce, které budou zhotoveny 
v rámci odstranění vad a nedodělků, aktuálně se připravuje harmonogram činností. 
Budou opraveny a natřeny vstupní dveře a bude natřena střecha. Starosta zmínil, že 
v dubnu/květnu by vedení chtělo předložit návrh na změnu poplatku na hrobová 
místa. 

6) Diskuze 

Ing. Hrubešová měla dotaz, zda se pokutuje a případně za kolik, parkování v ul. Tyršova. 
Starosta odpověděl, že strážníci vybrali odhadem řádově sto koruny a řeší se spíše 
domluvou.  

7) Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 30. zasedání a ve 20:30 hod. ukončil 
jednání. Další zasedání se bude konat 26. 4. 2017. 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 29. 3. 2017 – zápis číslo 30 
1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 30. Schváleno: 8:0:0. 

2) Zastupitelstvo města v souladu s písm. p) odst. 2) resp. odst. 4), § 102 zákona 
128/2000 Sb. zákon o obcích schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Veltrusy za rok 
2016 s výsledkem hospodaření 0,- Kč. Schváleno: 8:0:0. 

3) Zastupitelstvo města v souladu s písm. p) odst. 2) resp. odst. 4), § 102 zákona 

128/2000 Sb. Zákon o obcích rozhoduje o schválení účetní závěrky Základní školy 

Veltrusy za rok 2016 a souhlasí s převedením zlepšeného hospodářského výsledku 

z hlavní a části vedlejší činnosti ve výši 114.602 Kč do rezervního fondu a s převodem 

zlepšeného hospodářského výsledku za vedlejší činnost ve výši 25.000,-Kč do fondu 

odměn. Schváleno: 8:0:0. 

4) Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s písm. b), odst. 2, §84 zákona 128/2000 

Sb. Zákon o obcích, účetní závěrku města Veltrusy za rok 2016 s výsledkem 

hospodaření + 4.874.375,13 Kč. Schváleno: 8:0:0. 

5) Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s písm. b), odst. 2, §84 zákona 128/2000 

Sb. Zákon o obcích, závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření města za rok 2016 s výhradou nedostatků uvedených ve 

zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření: Všechny nedostatky uvedené 

ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byly odstraněny a byla k nim přijata 

systémová opatření k nápravě tak, aby se již tyto nedostatky neopakovaly. Starostou 

města byl pověřen zaměstnanec, který bude spravovat profil zadavatele a bude 

zodpovědný za včasné uveřejnění smluv na profilu zadavatele. Termín: bez lhůty, 

opatření již bylo splněno. Schváleno: 8:0:0. 

6)  Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s odst. 3, §3, zákona 250/2000 Sb. Zákon o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění střednědobý 

rozpočtový výhled na období 2018-2022 v předloženém znění. Schváleno: 8:0:0. 

7) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s písm. b), odst. 5, §6, zákona 

183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v 

platném znění zadání pro zpracování návrhu územního plánu v předloženém znění, 

podklad "3f_schvaleni_zadani_UP_cast_3_zadani.pdf". Schváleno: 7:0:1. 

8) Zastupitelstvo města rozhoduje 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. 2017 (2025 obyv.), se jedná o částku 10125,-Kč. Schváleno: 

8:0:0. 

9) Zastupitelstvo města, v souladu s písm. l, odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb. Zákon o 

obcích, odvolává stávající členy kontrolního výboru a zároveň volí za členy 

kontrolního výboru Ing. Jakuba Andrleho, Ing. Alenu Kohlovou. Schváleno: 8:0:0. 
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10) Zastupitelstvo města souhlasí se zněním předloženého dodatku č. 2 ke smlouvě o 

půjčce peněz ze dne 6. 5. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2014 včetně 

doplnění pasáže, jejíž podstatou je ztráta výhody splátek s předběžnou 

vykonavatelností ve formě notářského zápisu. Schváleno: 7:1:0. 

11) Zastupitelstvo města podporuje snahu SRPŠ pro získání dotace na obnovu vybavení 

školní dílny a schvaluje finanční podporu ve výši 5.555,-Kč za účelem podpory získání 

dotace v rámci programu: „Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných 

aktivit - obnova vybavení školní dílny“. Příspěvek bude poskytnut pouze v případě 

schválení žádosti o tuto dotaci. Schváleno: 8:0:0. 

12) Zastupitelstvo města navrhuje v souladu s písm. g) odst. 2 § 84 zákona 128/2000 Sb. 
Zákon o obcích (obecní zřízení) zástupce pro všechny druhy valných hromad pro rok 
2017 společnosti "Vodárny Kladno-Mělník, a.s.", IČ 4635691, Ing. Jaroslava Morávka 
r. č. 590205/0000, bytem Alešova 296, PSČ 27746. Případní náhradníci jsou, v 
uvedeném pořadí, pan Libor Lesák r. č. 6507301526, bytem Hůrka 1032, PSČ 27801 a 
pan Tomáš Hrodek r. č. 8307140897, bytem Nerudova 1013. PSČ 27711 Neratovice. 
Schváleno: 8:0:0. 

13) Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem dodatku nájemní smlouvy domku hrobníka 

do 30. 6. 2017. Schváleno: 8:0:0. 

14) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt 

„Happening na starém mostě“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

pro rok 2017 a zavazuje spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 20 % z 

celkových nákladů projektu. Schváleno: 8:0:0. 

15) Zastupitelstvo města bere na vědomí novou podobu školského obvodu MŠ, která se 

týká pouze území města Veltrusy. Schváleno: 8:0:0.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé: Michal Kohout       ______________   

 Mgr. Ing. Martin Ponert       ______________  

Starosta: Mgr. Filip Volák        _____________  

Zapsala: Eva Bittnerová 


