Zápis
z 32. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 24. 5. 2017 od 18.00 hod.

Místo konání:
Přítomni:

Omluveni:
Ověřovatelé:
Doba trvání:

Hasičský dům Veltrusy
Ing. Marta Baránková (odchod 21:37), Tomáš Čapek, Ing. Martin Dykast,
Ing. Jaroslav Morávek, MVDr. František Pochobradský, Mgr. Ing. Martin
Ponert, Ing. Vladimír Štulík, Ing. Barbora Šťastná (příchod 18:42), Mgr. Filip
Volák
Tomáš Čapek, Richard Kyselý, Michal Kohout
Ing. Jaroslav Morávek, MVDr. František Pochobradský
18:00 – 21:50

Program:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (vyjma veřejných zakázek)
a) Převod a vklad vodohospodářského majetku do společnosti VKM, a.s.
b) Nařízení obce 1/2017 – parkování
c) Rozpočtové opatření č. 1/2017
d) Výzva k vrácení dotace z Min. dopravy
e) Rozdělení dotací v rámci grantového programu r. 2017
f) Žádost o podporu 9. ročníku závodu „Miřejovické půlení 2017“
g) Žádost o podporu Linky bezpečí
h) Žádost o uzavření dohody o společném školském obvodu MŠ a ZŠ s obcí Sazená
i) Pověření matrikářky k podpisu smluv
4) Veřejné zakázky (informace)
a) „Oranžový přechod“ u STS
b) Projekt podpořený z ESF „Moderní a otevřený úřad“
5) Informace
a) vedení obce (a případní hosté)
i. Aktuální projekty a projekt. dokumentace (hřbitovní domek, přístavba ZŠ,
lékařské ordinace, komunikace a chodníky)
ii. Územní plán – aktuální vývoj
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
nedostál žádných změn. Zastupitelé schválili program zasedání v přítomném počtu 7 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. Jaroslav Morávek, MVDr. František
Pochobradský, jmenovaní souhlasili.
3) Ke schválení zastupitelstvem města
a) Převod a vklad vodohospodářského majetku do společnosti VKM, a.s.
Předmětem tohoto bodu jednání je odsouhlasení druhého dodatku (část 2 podkladů) se
společností VKM, a.s. o navýšení podílu akcií města v akciové společnosti VKM, a.s. ve vazbě na
převod/vklad/odkup vodárenské infrastruktury. Tento dodatek, stejně jako dodatek 1 a vlastní
smlouva, jsou v souladu se strategií a zásadami společnosti VKM, a.s. (část 2, příloha
2 podkladů)
Město má od 18. 10. 2006 uzavřenou smlouvu (část 3 podkladů), včetně dodatku číslo 1 (část 3
podkladů od strany 13) se společností VKM, a.s. o nájmu a provozování vodárenské
infrastruktury, jejíž součástí je příloha definující vodárenskou infrastrukturu převedenou
městem na společnost VKM.
Zastupitelstvo města schválilo na 27. zasedání v lednu tohoto roku smlouvu o zahájení prací na
vložení vodohospodářského majetku do společnosti VKM, a.s.
V návaznosti na tuto smlouvu proběhla jednání (část 9 podkladů), na kterých byl vysvětlen
princip převodu/vkladu/odkupu (část 5 podkladů). Vysvětlení k tabulce:
 žlutá část je odhad ocenění loňského roku,
 modrá část jsou skutečné hodnoty vycházející ze znaleckých posudků.
 zelená část se týká převodu, k tomu slouží znalecký posudek ZP č. 5065-12-2017 (část 6
podkladů). Z toho půjde 90 % majetku formou vkladu za vlastní akcie VKM, 10% formou
odkupu.
 červená část se týká vkladu dle pravidel o zvyšování základního kapitálu VKM, zde jsou
dva posudky, které jsou již rozděleny v poměru 90% vklad (posudek ZP č. 5054-12-2017část 7 podkladů) a 10% odkup (posudek ZP č. 5066-12-2017 - část 8 podkladů).
 modrý řádek dole je součet za část převodu a za část vkladu. Tento výsledek je stejný,
jako kdyby město vložilo celou infrastrukturu dle pravidel o zvyšování základního
kapitálu VKM, pouze město nabyde akcie a finance ve dvou krocích (tu větší, zelenou
část, dříve).
Pro právní jistotu města, že pozemky převedené na společnost VKM, a.s. zůstanou cestou, která
navíc bude zrekonstruovaná, přikládá společnost VKM, a.s. prohlášení, které bude součástí
smluvního vztahu (část 4 podkladů)
Na předchozí zasedání zastupitelstva (26.4.2017) se dostavil ekonomický náměstek, který je ve
společnosti VKM, a.s. gestorem těchto převodů/vkladů/odkupů, aby podal případná vysvětlení.
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Převod a vklad vodohospodářského majetku do společnosti VKM, a.s
23. 5. 2017 proběhla VH spol. VKM, které se účastni pan místostarosta Ing. Jaroslav Morávek.
Na VH byl 99.76 % hlasy odhlasován převod 48 000 akcií a 5,4 mil korun na město Veltrusy.
Paní Ing. Baránková vznesla dotaz, jaký by mělo dopad, kdyby se vodárenskou infrastrukturu v
majetku města nepovedlo převést do majetku spol. VKM? Místostarosta odpověděl, že
kdybychom jsme si majetek ponechali, spol. VKM by nám mohla vypovědět smlouvu a město by
si muselo tento majetek obhospodařovat na vlastní náklady. Tato situace by se jistě líbila
akcionářům, protože Veltrusy jsou jediní v okolí, kdo má podtlakovou kanalizaci, která má
nejdražší provoz a nejvíce poruch. Všichni akcionáři (obce/města) platí stejné vodné a stočné a
jsou jim poskytovány stejné služby. Veltrusy nepřiplácí za to, že mají náročnější provoz.
V 18.42 se dostavila paní Ing. Šťastná.
Do usnesení (část 05) zapsána připomínka paní Ing. Šťastné a pana Ing. Dykasta.
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
[01] Zastupitelstvo města rozhoduje dle písm. d) a e) § 85 Zák. 128/2000 Sb., Zákona o
obcích (obecní zřízení), o uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě se společností VKM, a.s.
o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, včetně příloh, které definují rozsah
vodárenské infrastruktury přecházející z majetku města do majetku VKM, a.s.
[02] Zastupitelstvo města rozhoduje dle písm. d) a e) § 85 Zák. 128/2000 Sb., Zákona o
obcích (obecní zřízení), o nabytí 48.775 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na
jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, z vlastnictví společnosti
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. do vlastnictví města Veltrusy, IČ 00237272, se sídlem
Palackého 9, 277 46 Veltrusy, přičemž nabytí 48.775 kusů akcií společnosti Vodárny
Kladno – Mělník, a.s. bude provedeno výměnou za závazek města Veltrusy k převodu
vodohospodářského majetku popsaného ve znaleckém posudku znaleckého ústavu
Česká znalecká, a.s., č. 5 065-12-2017, s finančním vypořádáním ve prospěch města
Veltrusy ve výši 5.419.471,- Kč
[03] Zastupitelstvo města rozhoduje dle písm. d) a e) § 85 Zák. 128/2000 Sb., Zákona o
obcích (obecní zřízení), o převodu vodohospodářského majetku – kanalizační
infrastruktury v obci Veltrusy, podtlakové stanice Veltrusy včetně její technologie a
venkovních úprav, stavební parcely č. parc. st. 1010 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž
součástí je budova bez č.p./č.e., způsob jejího využití – jiná stavba (podtlaková stanice
Veltrusy), a pozemků v okolí ČOV Kralupy nad Vltavou:
[a] pozemková parcela č. parc. 433/177 – ostatní plocha,
[b] pozemková parcela č. parc. 1097/36 – ostatní plocha, která vznikla rozdělením
pozemkové parcely č. parc. 1097/16 – ostatní plocha podle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku, vyhotoveného spol. TESAŘÍK a FRANK, geodetické práce,
s.r.o., se sídlem U Stadionu 467, Neratovice, č. plánu 1745-44/2017, a
potvrzeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Mělník, č.j. PGP 294/2017-206,
[c] pozemková parcela č. parc. 1097/20 – ostatní plocha,
[d] pozemková parcela č. parc. 1097/22 – ostatní plocha,
[e] pozemková parcela č. parc. 1097/23 – ostatní plocha,
[f] pozemková parcela č. parc. 1097/28 – ostatní plocha,
[g] pozemková parcela č. parc. 1097/30 – ostatní plocha,
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[h] pozemková parcela č. parc. 1097/31 – ostatní plocha,
[i] pozemková parcela č. parc. 483/16 – ostatní plocha,
[j] pozemková parcela č. parc. 483/60 – ostatní plocha,
[k] pozemková parcela č. parc. 483/61 – ostatní plocha,
[l] pozemková parcela č. parc. 1204 – ostatní plocha,
vše katastrální území a obec Veltrusy, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém
posudku č. 5 065-12-2017, vyhotoveném znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., na
společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s.,
[04] Zastupitelstvo města rozhoduje dle písm. d) a e) § 85 Zák. 128/2000 Sb., Zákona o
obcích (obecní zřízení), o nepeněžitém vkladu města Veltrusy, jehož předmětem je
kanalizační infrastruktura v obci Veltrusy popsaná a oceněná ve znaleckém posudku
vypracovaném znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5 054-12/2017,
částkou 6.976.700,- Kč,
[05] Zastupitelstvo města rozhoduje dle písm. d) a e) § 85 Zák. 128/2000 Sb., Zákona o
obcích (obecní zřízení), o vnesení vodohospodářského majetku – kanalizační
infrastruktura, dle znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem Česká
znalecká, a.s., číslo posudku 5 054-12/2017, do základního kapitálu společnosti
Vodárny Kladno – Mělník, a.s., IČ 463 56 991, se sídlem U Vodojemu 3085, 272 01
Kladno s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 5.680 kusů kmenových akcií
akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., znějících na jméno, o jmenovité
hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelnosti dle stanov a
s emisním kursem 1.228,29 Kč,
[06] Zastupitelstvo města rozhoduje dle písm. d) a e) § 85 Zák. 128/2000 Sb., Zákona o
obcích (obecní zřízení), o prodeji vodohospodářského majetku města Veltrusy, jehož
předmětem je kanalizační infrastruktura popsaná a oceněna ve znaleckém posudku
vypracovaném znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., č. posudku 5 066-12-2017,
společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. za kupní cenu ve výši 631.129,- Kč.
Hlasování: pro návrh 6 členů, proti návrhu 1 člen (Ing. Marta Baránková), zdržel se 1 člen
(Ing. Barbora Šťastná)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
b) Nařízení obce 1/2017 – parkování
Ve vazbě na rozhodnutí zastupitelstva o podpisu smlouvy na instalaci parkovacího automatu
na parkovišti u hřbitova, předkládá starosta zastupitelům dokument "Nařízení 1/2017"(část 2
podkladů), jehož obsah reguluje parkování na parkovišti u hřbitova.
V rámci právních konzultací a dalších odborných konzultací předkládá starosta upravený
resp. doplněný tarif jako finální návrh ke schválení zastupitelstvem. Pro úplnost je
zastupitelům předložen i přehled těchto tarifů, jak bude znázorněn na parkovacím automatu
(část 3 podkladů).
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Nařízení obce 1/2017 – parkování
Ing. Šťastná vznesla dotaz, zda bude ceník s tarify vyvěšen přímo na automatu a upozornila,
že dle uvedeného ceníku není zřejmé, zda jsou stanovené ceny za hodinu nebo za den.
Místostarosta odpovídá, že na základě diskuze ohledně určení cen, bude ceník upraven, aby
bylo zřejmé, zda je určená cena za hodinu nebo za den, a bude vyvěšen ze strany
parkovacího automatu. Občané budou upozorněni na to, že parkomat nevrací peníze. Rok
bude nastaven testovací provoz, po vyhodnocení testovacího provozu bude situace řešena
opakovaně.
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh na usnesení, nařízení obce:
Zastupitelstvo města Veltrusy vydává svým usnesením č. 3/32 ze dne 24. 5. 2017 na základě
ustanovení §11 a §102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nařízení města 1/2017 ve znění, jak bylo předloženo v
rámci důvodové zprávy.
Návrh na usnesení, tarify parkovacího automatu lokalita u hřbitova:
Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích
ve znění pozdějších předpisů, jakožto provozovatel parkoviště u hřbitova, že zpoplatnění parkování v
lokalitě u hřbitova (pozemky p.č. 125/166, p.č. 125/2, p.č. 128/3, p.č. 129/1 a p.č. 1079/1 v k.ú.
Veltrusy) je dáno takto:
Tarif 1
(os. automobil/motocykl)

duben - září
Po – Pá
08-18 hod.

první hodina
zdarma

40Kč/den

Tarif 2
(os. automobil/motocykl)

duben - září
So + Ne + Svátek
08-18 hod.

první hodina
zdarma

60Kč/den

Tarif 3
(os. automobil/motocykl)

říjen - březen
Po – Pá
08-18 hod.

první hodina
zdarma

20Kč/den

Tarif 4
(os. automobil/motocykl)

říjen - březen
So + Ne + Svátek
08-18 hod.

první hodina
zdarma

40Kč/den

první hodina
zdarma

150Kč/den

Tarif 5 (karavan/mikrobus)
Tarif 6 (osoby zdravotně
postižené)

celoročně

zdarma

Hlasování: pro návrh 6 členů, proti návrhu 2 členi (Ing. Marta Baránková, Mgr. Ing. Martin
Ponert) zdrželo se 0 členů
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Usnesení č. 3 bylo schváleno.
c) Rozpočtové opatření č. 1/2017
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. 1/2017 (část 2
podkladů), který byl konzultován resp. připraven hospodářkou města.
Po těchto rozpočtových změnách se objem příjmů navýší o + 2.091.446,26 Kč, tj. celkové
příjmy budou činit 36.751.446,48 Kč, objem výdajů se navýší o + 3.423.100,40 Kč, tj. celkové
výdaje budou činit 46.082.100,40 Kč, financování se navýší o -1.331.654,14 Kč, tj. celkové
financování ve výši -9.330.654,14 Kč. Rozpis je uveden v příloze k rozpočtovému opatření
č. 1/2017 (část 2 podkladů).
Nejvyšší navýšení se týká § 3113 (vybavení školy zejména z důvodu nárůstu počtu tříd) o
částce 400 tis. Kč a pořízení zařízení Shocker pro školní jídelnu (170 tis. Kč, § 3141) – viz
zdůvodnění v žádosti a informacích od ředitelky ZŠ Mgr. S. Rackové (části 3 a 4 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.
Ing. Šťastná přednesla protinávrh usnesení, viz schválené usnesení níže.
Protinávrh na usnesení (Ing. Šťastná)
Zastupitelstvo města schvaluje dle ustanovení písm. b, odst. 2 § 84 zákona 128/2000 Sb.
zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 1/2017 v souladu s textem a přílohami důvodové
zprávy, s výjimkou původního navýšení paragrafu 6171 ve výši 1.600.000 Kč na hodnotu
1.450.000 Kč.
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Protinávrh usnesení č. 4 byl schválen.
d) Výzva k vrácení dotace z Min. dopravy
Vzhledem ke komplikovanosti daného případu mj. na základě výzvy Ministerstva dopravy
(část_2 podkladů) předkládá starosta jako součást důvodové zprávy kompletní názor
právního zástupce, který město zastupuje v uplatnění práv města v této kauze.
Navržená usnesení předložené starostou byla též vypracována právním zástupcem města
v této problematice.
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Podklad pro jednání zastupitelstva města Veltrusy:


Městu Veltrusy byla poskytnuta ze státního rozpočtu (kapitoly 327 Ministerstva dopravy) v rámci
Programu okamžitých oprav komunikací po povodních v květnu a červnu 2013 na základě
rozhodnutí č. j. 631/2013-120-STSP/8 ze dne 13. 9. 2013 účelová neinvestiční dotace ve výši 1
963 000 Kč na okamžité odstranění škod vzniklých v důsledku povodní v květnu a červnu 2013 na
místních komunikacích a majetku obce souvisejícího s dopravou;



Ministerstvo dopravy provedlo kontrolu čerpání dotace a výsledky zaznamenalo do protokolu o
výsledku veřejnosprávní kontroly č. j. 9/2016-040-KONT/5 ze dne 8. 9. 2016. Kontrolou bylo
zjištěno neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu tím, že
příjemce dotace porušil účel vymezený v rozhodnutí o poskytnutí dotace a neprokázal skutečný
rozsah provedených prací k naplnění účelu dotace;



Dne 5. 4. 2017 byla městu Veltrusy doručena výzva Ministerstva dopravy č.j. 9/2016-040KONT/14 ze dne 5. 4. 2017 k vrácení dotace ve výši 1 963 000 Kč, a to do šedesáti dnů (tj. do 6.
6. 2017);



Veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že město Veltrusy nepostupovalo v souladu s pravidly
pro udělení dotace, když město Veltrusy:
o

porušilo účel dotace;

o

neprokázalo skutečný rozsah prací k naplnění účelu dotace;



Byť město Veltrusy uplatňuje nároky z odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli Jenei – s.r.o.,
mnohá porušení zjištěna při kontrole jdou čistě na vrub města Veltrusy (vypsání zakázky,
proplacení faktur v rozporu se smlouvou o dílo, nedostatečný postup při dodatkování smlouvy,
atd.);



Výzva k vrácení dotace dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech („ZRP“),
představuje výzvu poskytovatele dotace k vrácení dotace ve stanovené lhůtě, pokud se na
základě provedené kontroly důvodně domnívá, že příjemce dotace porušil podmínky pro
poskytnutí dotace nebo nedodržel účel dotace;



Splnění výzvy je dobrovolné - příjemce dotace jí nemusí uposlechnout. Z tohoto aspektu výzvy
plyne i skutečnost, že proti výzvě dle ustanovení § 14f ZRP nelze podat žádné námitky ani jiný
obranný prostředek;



Nicméně vyhovění výzvě a zaplacení, resp. vrácení požadované částky může být pro příjemce
výhodné z toho důvodu, že z ustanovení § 14f odst. 2 ZRP plyne, že „v rozsahu, v jakém příjemce
dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.“ Vrácená
dotace nebo její část se dnem jejího vrácení započítává do plnění povinnosti provést odvod,
takže finanční úřad již nezahajuje daňovou kontrolu a nevyměřuje odvod ve výši, v níž byla
dotace vrácena, ani penále za prodlení s provedením odvodu;



V případě, že dotace nebude ve stanovené lhůtě vrácená, Ministerstvo dopravy dá zřejmě
podnět příslušnému finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně k vyměření
odvodu a penále pro porušení rozpočtové kázně. Za porušení rozpočtové kázně se dle § 44 ZRP
považuje především neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných
peněžních prostředků státu a neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních
aktiv územním samosprávným celkem jako jejich příjemcem;



Finanční úřad by následně provedl u příjemce dotace daňovou kontrolu podle daňového řádu a
v souladu se ZRP, a to takovým způsobem, aby bylo zjištěno, zda k porušení rozpočtové kázně
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došlo nebo ne. Kontroly jsou převážně zaměřené na zjištění, zda byl dodržen účel použití dotace,
zda výběrové řízení v rámci daného projektu proběhlo v souladu s danými pravidly, ale také i na
méně závažná porušení, jakými jsou např. nedodržení časových lhůt, aj.;


O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové kontrole,
která obsahuje výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů zjištěných v průběhu
daňové kontroly. V procesu daňové kontroly jsou příjemci dotace (daňovému subjektu) dána
práva zaručená daňovým řádem. Příjemce se tak např. v souladu s ust. § 88 daňového řádu bude
moct vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění a navrhnout jeho doplnění;



Dojde-li následně finanční úřad po vlastním prošetření celé věci k závěru, že k porušení
rozpočtové kázně nedošlo, resp. že porušení rozpočtové kázně nezjistil, je toto prošetření
ukončeno konstatováním, že k porušení rozpočtové kázně nedošlo, a tudíž nejsou stanoveny
sankce;



Dospěje-li však finanční úřad k zjištění, že k porušení rozpočtové kázně došlo, vyčíslí platebním
výměrem odvod a případně penále a zajistí tak navrácení neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků od příjemce do státního rozpočtu;



Při vyměření částky odvodu musí finanční úřad zohlednit i tu část peněžních prostředků, které
byly čerpány v souladu s dohodnutými či stanovenými podmínkami, musí tedy rozlišovat mezi
oprávněně a neoprávněně čerpanými peněžními prostředky. Při stanovení výše odvodu je třeba
zvažovat okolnosti konkrétního porušení rozpočtové kázně a vycházet z principu proporcionality
mezi závažností tohoto porušení a výší za ně předepsaného odvodu. V každém konkrétním
případě je třeba vážit, zda je důvod k odvodu v plné výši čerpaných či poskytnutých prostředků
státního rozpočtu, či k odvodu odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu pochybení;



Dle § 44a odst. 9 ZRP platí, že odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková
částka dotace, která byla vyplacena ke dni porušení rozpočtové kázně;



Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je porušitel povinen zaplatit penále ve výši
1 promile z částky odvodu, za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly
prostředky odvedeny. Pro výpočet penále je tedy zásadním momentem určení data porušení
rozpočtové kázně. Tím může být např. datum úhrady neuznatelného výdaje z dotace nebo
datum, do kterého měla být splněna termínová podmínka;



Platební výměr je rozhodnutím správce daně, proti kterému lze použít opravné prostředky,
zejména odvolání, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí (platebního výměru). U odvodů
za porušení rozpočtové kázně je tzv. náhradní splatnost nastavena tak, že odvody musí být
uhrazeny do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru, což při podaném odvolání
znamená, že se povinnost úhrady odvodu posouvá do té doby, než odvolací orgán rozhodne.
Příjemci dotace však běží penále po celou dobu tohoto řízení. Pokud odvolání směřuje pouze
proti platebnímu výměru na penále, příjemce dotace musí provést úhradu tohoto penále, neboť
v platebním výměru je nastavena splatnost do 30 dnů po doručení tohoto platebního výměru;



Odvolací finanční ředitelství po přezkoumání odvolání může napadené rozhodnutí:
• změnit,
• zrušit a zastavit řízení,
• potvrdit a odvolání zamítnout.
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Je tedy na zvážení příjemce dotace, jaké další kroky v daňovém řízení zvolí. Pokud však nevyužije
řádného opravného prostředků, nebude se moct domáhat přezkumu ve správním soudnictví,
kdy jednou ze základních podmínek podání žaloby je vyčerpání možností řádného opravného
prostředku (tedy odvolání) předtím, než se jako žalobce obrátí na soud. Teprve pokud neuspěje
v odvolacím řízení, je jeho žaloba přípustná;


Na jednu stranu je nepochybné, že minimálně část prostředků z dotace byla použita oprávněně.
Je spíše otázkou, jak velkou tato část je. Podle odhadu vedení města by neoprávněné použití
z prostředků z dotace nemuselo překročit 1 mil. Kč. Na druhou stranu je značně nejisté, jak
finanční úřad tuto věc posoudí. Jakékoliv neoprávněné užití dotace bude sankcionováno penále
ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.
Kalkulace rizik je při výši odvodu v odhadované výši 1 mil. Kč následující:
Výše penále, postup výpočtu na
odhadovaném předpokladu

den porušení kázně = proplacení
faktury spol. JENEI – s.r.o.,
předpoklad
Předpoklad vyměření odvodu
Výpočet počtu dní, za které se platí
penále
Výše penále pro případ, se prokáže
porušení rozpočtové kázně ve výši 1
mil., je jedno promile za 1 den
prodlení

varianta 1

varianta 2

varianta 3

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

30.4.2018

30.4.2019

30.4.2020

1581

1946

2312

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

Kalkulovaná výše penále celkem

1 581 000,00 Kč

1 946 000,00 Kč

2 312 000,00 Kč

Maximálně výše penále (ve výši
odvodu) celkem

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že i kdyby se město Veltrusy rozhodlo dotaci nyní nevrátit a bránit
se v daňovém řízení proti vyměření odvodu, stále hrozí, že město Veltrusy může být
v podstatném ohledu neúspěšné a odvod včetně sankce se může rovnat celé výši dotace.


Při obraně proti vrácení dotace bude rovněž nutné vynaložit statisícové částky na právní služby a
znalecké posudky;



Možnost vrácení dotace je rozpočtována v rozpočtu obce pro rok 2017.

Protinávrh na usnesení (Ing. Dykast):
1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty ve věci problematiky vrácení účelové
neinvestiční dotace poskytnuté městu Veltrusy ze státního rozpočtu (kapitoly 327
Ministerstva dopravy) v rámci Programu okamžitých oprav komunikací po povodních v
květnu a červnu 2013 na základě rozhodnutí č. j. 631/2013-120-STSP/8 ze dne 13. 9.
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2013, ve výši 1 963 000 Kč na okamžité odstranění škod vzniklých v důsledku povodní v
květnu a červnu 2013 na místních komunikacích a majetku obce souvisejícího
s dopravou.
2. Zastupitelstvo si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o dalším postupu ve věci vrácení
dotace ve výši 1 963 000 Kč na základě výzvy Ministerstva dopravy č.j. 9/2016-040KONT/14 ze dne 5. 4. 2017.
3. Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby učinil veškeré nutné kroky k vrácení dotace dle
výzvy Ministerstva dopravy č.j. 9/2016-040-KONT/14 ze dne 5. 4. 2017 do 31. 5.2017.
4. Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby podniknul veškeré kroky k uplatnění náhrady
škody, která městu Veltrusy vznikne vrácením dotace, vůči příslušným škůdcům.
Hlasování: pro protinávrh 8 členů, proti bylo 0 členů, zdrželo se 0 členů
Protinávrh usnesení č. 5 bylo schváleno.
e) Rozdělení dotací v rámci grantového programu r. 2017
Na základě schváleného Grantového programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Veltrusy pro rok 2017 (ze dne 27. 1. 2017) a v souladu se schválenými Zásadami grantového
programu (ze dne 13. 1. 2016) předkládá vedení města zápis Grantové komise (část 2
podkladů), která byla jmenována starostou ve složení: předsedkyně komise Ing. Barbora
Šťastná (finanční výbor) a členové Bc. Petr Procházka (kulturní výbor) a Radovan Šváb
(sportovní výbor), část 4 podkladů. Komise doporučuje rozdělit dotace z rozpočtu města dle
následujících, přehledných tabulek, vedení města s tímto návrhem souhlasí s výjimkou
navrhované změny účelu dotace u organizace TJ Sokol Veltrusy a předkládá ho zastupitelstvu
města ke schválení.
Návrhy usnesení respektují oblasti 1 a 2 Zásad grantového programu následovně:
Pro oblast č. 1 je předloženo druhý návrh usnesení - k vzetí na vědomí.
Pro oblast č. 2 je předloženo první návrh usnesení, kromě žádosti RC Havránek – v tomto
případě jde o částku nižší než 50.000 Kč, která je tudíž v části k vzetí na vědomí.
Žádosti na oblast č. 1 pořádání kulturní, společenské a sportovní akce:

Žadatel

Výše
požadované
dotace

Účel

Výše
schválené
dotace v Kč

ASPV Veltrusy

6 000 Kč

Pronájem mobilních toalet

5 500 Kč

ASPV Veltrusy

6 000 Kč

Koupě táborových triček

5 500 Kč

ASPV Veltrusy

2 000 Kč

Nákup cen (Petanque cup)

2 000 Kč

AFK Veltrusy

4 000 Kč

Veltruský pohár 3.ročník

3 500 Kč
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AFK Veltrusy

5 000 Kč

Fotbalový ples

4 500 Kč

AFK Veltrusy

6 000 Kč

3 turnaje pro děti

5 500 Kč

SRPŠ MŠ

6 000 Kč

40 let otevření MŠ

6 000 Kč

SRPŠ MŠ

2 000 Kč

14. ples MŠ

2 000 Kč

SRPŠ MŠ

6 000 Kč

Den dětí

5 500 Kč

SRPŠ ZŠ

1 275 Kč

Ples SRPŠ

1 275 Kč

SDH Veltrusy

5 000 Kč

Mikulášská nadílka

4 500 Kč

SDH Veltrusy

5 000 Kč

Železný hasič

0 Kč

SDH Veltrusy

5 000 Kč

Hasičský ples

0 Kč

Obec Baráčníků

5 100 Kč

Ples Baráčníků

4 600 Kč

Markéta Hrdinová

6 000 Kč

festiválek pro děti v parku

5 500 Kč

David Šír

6 000 Kč

festival Zelený čtvrtek

5 500 Kč

Dámy v sedle

5 000 Kč

Jezdecko-šermířský program

4 500 Kč

CELKEM

81 375 Kč

65 875 Kč

Pozn. 1: SDH si může po doplnění požadovaných informací požádat o individuální dotaci mimo grant. program.

Žádosti na oblast č. 2 obecně prospěšnou činnost v oblasti sportu, dětí a mládeže:

Žadatel

Výše požadované
dotace

Účel

Výše
schválené
dotace

RC Havránek

50 000 Kč

Provoz rodinného centra

45 000 Kč

ASPV Veltrusy

65 000 Kč

Uhrazení energií v budově

60 000 Kč

AFK Veltrusy

70 000 Kč

Provoz a údržba areálu

65 000 Kč

TJ Sokol Veltrusy

70 000 Kč

Provoz budovy

65 000 Kč

SRPŠ ZŠ

69 800 Kč

Program primární prevence

CELKEM

324 800 Kč

0 Kč
235 000 Kč

Pozn. 2: ZM rozhoduje o přidělení dotace resp. schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv nad částku 50.000 Kč.

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
a) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč spolku
ASPV Veltrusy, IČ: 47010479, se sídlem Alešova 296, Veltrusy; na „uhrazení energií
v budově sokolovny“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
jejíž vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 3a podkladů)
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b) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč spolku AFK
Veltrusy, z.s. IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, Veltrusy; na „provoz a údržbu
areálu“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž vzor je
uveden v příloze důvodové zprávy (část 3b podkladů)
c) Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč TJ Sokol Veltrusy, IČ:
49520792, se sídlem: Palackého 450, Veltrusy; na „provoz budovy“ a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž vzor je uveden v příloze důvodové
zprávy (část 3c podkladů)
d) Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o
rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2017
pro oblast č. 1 a též bere na vědomí uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem a
žadateli s účelem uvedeným v žádosti o dotaci (viz tab. 1). V rámci oblasti 2 bere ZM na
vědomí uzavření veřejnoprávní smlouvy s RC Havránek o dotaci ve výši 45.000 Kč „na
provoz rodinného centra“.
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
f) Žádost o podporu 9. ročníku závodu „Miřejovické půlení 2017“
Ve vazbě na schválený rozpočet navrhuje vedení města vyhovět podané žádosti (ze dne 2. 5.
2017, část 2 podkladů) a schválit finanční dar ve výši 5.000 Kč „Maraton Klubu Miřejovice,
z.s.“. S částkou je počítáno ve schváleném rozpočtu města Veltrusy na rok 2017.
(Pozn. S žadatelem, který organizuje tradiční a v regionu oblíbený běžecký závod
„Miřejovické půlení“, spolupracují místní spolky v rámci organizování sportovních i kulturních
aktivit během roku.)
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon
o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000
Kč spolku „MARATON KLUB MIŘEJOVICE, z.s.“.
Hlasování: pro návrh 7 členů, proti návrhu 1 člen, (Mgr. Ing. Ponert), zdrželo se 0 členů
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
g) Žádost o podporu Linky bezpečí
Na základě doručené žádosti Linky bezpečí, z.s. ze dne 2. 5. 2017 (část 2 podkladů) navrhuje
vedení obce poskytnout žadateli částku 5000 Kč jako finanční dar.
Tato částka bude využita ze schváleného § 4341 (sociální péče).
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Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z.s. ze dne 2. 5. 2017 a
rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč spolku Linka bezpečí, z.s.
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
h) Žádost o uzavření dohody o společném školském obvodu MŠ a ZŠ s obcí Sazená
3. 5. 2017 byla starostovi doručena žádost obce Sazená (část 2 podkladů) o uzavření
společného školského obvodu MŠ a ZŠ.
Na základě aktuálně plné kapacity mateřské školy a nedostatku vhodných prostor pro výuku
(dále pro lepší fungování družiny, jídelny aj.) v základní škole, vedení obce nedoporučuje
žádost ke schválení z důvodu předpokládaného nárůstu počtu dětí z další spádové obce.
Stejně takové je doporučení resp. názor ředitelek obou příspěvkových organizací, se kterými
byla tato žádost a problematika konzultována. Podle konkrétní a aktuální situace lze však
řešit individuální požadavky i z této obce.
Školský obvod pro MŠ a ZŠ zůstane tedy (v případě nevyhovění žádosti) vymezen pouze
územím města Veltrusy, což lze vzhledem k rostoucí výstavbě ve Veltrusích, přírůstku
přistěhovaných a aktuálních kapacit MŠ a ZŠ považovat za potřebné a žádoucí.
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Veltrusy na základě uvedených skutečností v důvodové zprávě
nesouhlasí s uzavřením společného školského obvodu MŠ a ZŠ s obcí Sazená.
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
i) Pověření matrikářky k podpisu smluv
Na minulém zasedání zastupitelstva (26. 4. 2017) byl schválen návrh smlouvy o úhradě
nadstandartních služeb v souvislosti s konáním sňatečného obřadu mimo termíny stanovené
zastupitelstvem města v obřadní místnosti na místech spadajících do matričního obvodu a
„Ceník“ za nadstandartní služby za svatební obřad mimo termín a místo stanovené
zastupitelstvem.
V této souvislosti doporučuje vedení obce schválit pověření matrikářky podepisovat „Smlouvy
o nadstandardní službě k zajišťování sňatečného obřadu“ v případě nepřítomnosti starosty a
místostarosty.
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Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje, v případě nepřítomnosti starosty a místostarosty,
matrikářku podpisem „Smlouvy o nadstandardní službě k zajišťování sňatečného obřadu“.
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
4) Veřejné zakázky
a) „Oranžový přechod“ u STS
24. 5. 2017 proběhlo setkání se zhotovitelem i s autorským dozorem u přechodu u STS,
kde proběhla kontrola schválení dodatku z minulého usnesení ohledně výsadby zeleně,
terénní úpravy a přeložení části starého chodníku po pravé straně při pohledu do města.
Nyní se čeká se na odbor dopravy, než potvrdí termín kolaudace.
b) Projekt podpořený z ESF „Moderní a otevřený úřad“
Starosta žádá zastupitele a výbor pro rozvoj obce, aby se ještě do června sešli a probral
s ním náležitosti ohledně územního plánu a studie proveditelnosti dílčích projektů
(Palackého, komunitní centrum), aby se studie zadali před létem a mohlo se na nich
pracovat.
5) Informace
a) vedení obce
i. Aktuální projekty a projekt. dokumentace (hřbitovní domek, přístavba ZŠ, lékařské
ordinace, komunikace a chodníky)
Stále probíhá studie na přístavbu ZŠ. Město již obdrželo první návrhy pana arch. Hánla,
které budou představeny včetně prezentace během příštího zastupitelstva. Dále budou
představeny zatím nedokončené návrhy ordinací pana arch. Hofmana, který přislíbil
jejich dodání během června. Paní Ing. Klímová dodala první návrhy hřbitovního domku,
který bude zároveň bytovou jednotkou s rozšířením pro technické zázemí. V nejbližší
době budou také dokončeny projekty Opletalova a Klicperova.
ii. Územní plán – aktuální vývoj
Starosta informoval zastupitele o důležité poradě, kde se bude vysvětlovat návrh
územního plánu. Zúčastní se i zhotovitelé s architektem. Porada zastupitelů se bude
konat ve čtvrtek 8. června 2017 od 18. hodin.
a) Výborů
Základní škola Veltrusy zve na tradiční charitativní akademii Bezva den, která se koná
13. 6. 2017 od 14:00 na školním hřišti.
b) Zastupitelů
Paní Ing. Baránková si stěžovala, že Veltrusy mají slabý televizní signál, proto si na 25. 5.
2017 nechala pozvat telekomunikační úřad, který ji bude televizní signál měřit.
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6) Diskuze
Strachovské haldy, vedoucí stavebního úřadu Ing. Košťál se problematikou zabývá, vyžádal si
právní podporu, zejména pro správné řešení výzvy od krajského úřadu ohledně vypořádání
se s žádostí firmy TEZZAV z roku 2010.
Paní Ing. Baránková navrhuje, nechat vyhotovit posudek stability svahu za cca 100 000 Kč na
základě vrtaných sond. Následovala diskuze, co vše se může stát, jak městu může být
posudek přínosný. Starosta přislíbil, že možnosti diskutovaného posudku ještě prověří.
Místostarosta vysvětlil, že o tom, co se na haldě dělo a bude dít, rozhodují dva úřady.
Prioritně je to odbor životního prostředí krajského úřadu, který schvaluje uložení odpadu.
Tuto činnost kontroluje Česká inspekce životního prostředí (nepovolený odpad, kusy větší
než jsou povolené krajským úřadem). Následně jako druhý rozhodující úřad je stavební úřad
města Veltrusy, který rozhoduje pouze o stavbě (zde dodatečné povolení terénních úprav),
což bylo i podmínkou, kterou definoval krajský úřad životního prostředí ve svém prioritním
povolením. Stavební úřad ve Veltrusích následně kontroluje, zda je průběh stavby v souladu
se schválenou dokumentací.
Dotaz z pléna byl, že by se město do 31. 5. 2017 mělo vyjádřit ohledně příjezdové
komunikace k nové pískovně a prosí o bližší informace.
Starosta odpověděl, že informace ohledně tohoto záměru jsou na webových stránkách
Všestud. Veltrusy nejsou účastníky tohoto řízení. Bude kontaktováno vedení okolních obcí a
vedoucí SÚ v Kralupech, jestli se k tomu Veltrusy mohou ještě relevantně vyjádřit. Dále
informoval o záměru obalovny asfaltovaných hmot u R 608 (v k.ú. Chvatěruby), ke kterému
bylo zasláno též negativní vyjádření zejména díky předpokládanému nárůstu dopravy a
prach. částic.
Dále proběhla diskuse ohledně potřeby chodníku k lokalitě U Luhu a U Střelnice.
7) Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 32. zasedání a ve 21:50 hod. ukončil jednání.
Další zasedání se bude konat ve středu 28. 6. 2017.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 29. 3. 2017 – zápis číslo 30
1) Zastupitelé schválili program zasedání č. 32. Schváleno: 7:0:0.
2) Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje:
a) Zastupitelstvo města rozhoduje dle písm. d) a e) § 85 Zák. 128/2000 Sb., Zákona o
obcích (obecní zřízení), o uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě se společností VKM,
a.s. o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, včetně příloh, které definují
rozsah vodárenské infrastruktury přecházející z majetku města do majetku VKM, a.s.
b) Zastupitelstvo města rozhoduje dle písm. d) a e) § 85 Zák. 128/2000 Sb., Zákona o
obcích (obecní zřízení), o nabytí 48.775 kusů kmenových akcií společnosti, znějících
na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, z vlastnictví
společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. do vlastnictví města Veltrusy, IČ
00237272, se sídlem Palackého 9, 277 46 Veltrusy, přičemž nabytí 48.775 kusů akcií
společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. bude provedeno výměnou za závazek
města Veltrusy k převodu vodohospodářského majetku popsaného ve znaleckém
posudku znaleckého ústavu Česká znalecká, a.s., č. 5 065-12-2017, s finančním
vypořádáním ve prospěch města Veltrusy ve výši 5.419.471,- Kč
c) Zastupitelstvo města rozhoduje dle písm. d) a e) § 85 Zák. 128/2000 Sb., Zákona o
obcích (obecní zřízení), o převodu vodohospodářského majetku – kanalizační
infrastruktury v obci Veltrusy, podtlakové stanice Veltrusy včetně její technologie a
venkovních úprav, stavební parcely č. parc. st. 1010 – zastavěná plocha a nádvoří,
jejíž součástí je budova bez č.p./č.e., způsob jejího využití – jiná stavba (podtlaková
stanice Veltrusy), a pozemků v okolí ČOV Kralupy nad Vltavou:
i. pozemková parcela č. parc. 433/177 – ostatní plocha,
ii. pozemková parcela č. parc. 1097/36 – ostatní plocha, která vznikla rozdělením
pozemkové parcely č. parc. 1097/16 – ostatní plocha podle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku, vyhotoveného spol. TESAŘÍK a FRANK, geodetické práce,
s.r.o., se sídlem U Stadionu 467, Neratovice, č. plánu 1745-44/2017, a
potvrzeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Mělník, č.j. PGP 294/2017-206,
iii. pozemková parcela č. parc. 1097/20 – ostatní plocha,
iv. pozemková parcela č. parc. 1097/22 – ostatní plocha,
v. pozemková parcela č. parc. 1097/23 – ostatní plocha,
vi. pozemková parcela č. parc. 1097/28 – ostatní plocha,
vii. pozemková parcela č. parc. 1097/30 – ostatní plocha,
viii. pozemková parcela č. parc. 1097/31 – ostatní plocha,
ix. pozemková parcela č. parc. 483/16 – ostatní plocha,
x. pozemková parcela č. parc. 483/60 – ostatní plocha,
xi. pozemková parcela č. parc. 483/61 – ostatní plocha,
xii. pozemková parcela č. parc. 1204 – ostatní plocha,
vše katastrální území a obec Veltrusy, tak, jak jsou popsány a oceněny ve
znaleckém posudku č. 5 065-12-2017, vyhotoveném znaleckým ústavem Česká
znalecká, a.s., na společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s.,
d) Zastupitelstvo města rozhoduje dle písm. d) a e) § 85 Zák. 128/2000 Sb., Zákona o
obcích (obecní zřízení), o nepeněžitém vkladu města Veltrusy, jehož předmětem je
kanalizační infrastruktura v obci Veltrusy popsaná a oceněná ve znaleckém posudku
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vypracovaném znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5 05412/2017, částkou 6.976.700,- Kč.
e) Zastupitelstvo města rozhoduje dle písm. d) a e) § 85 Zák. 128/2000 Sb., Zákona o
obcích (obecní zřízení), o vnesení vodohospodářského majetku – kanalizační
infrastruktura, dle znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem Česká
znalecká, a.s., číslo posudku 5 054-12/2017, do základního kapitálu společnosti
Vodárny Kladno – Mělník, a.s., IČ 463 56 991, se sídlem U Vodojemu 3085, 272 01
Kladno s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 5.680 kusů kmenových
akcií akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., znějících na jméno, o
jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelnosti dle
stanov a s emisním kursem 1.228,29 Kč,
f) Zastupitelstvo města rozhoduje dle písm. d) a e) § 85 Zák. 128/2000 Sb., Zákona o
obcích (obecní zřízení), o prodeji vodohospodářského majetku města Veltrusy, jehož
předmětem je kanalizační infrastruktura popsaná a oceněna ve znaleckém posudku
vypracovaném znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., č. posudku 5 066-12-2017,
společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. za kupní cenu ve výši 631.129,- Kč.
Schváleno 6:1:1.
3) Zastupitelstvo města Veltrusy vydává svým usnesením č. 3/32 ze dne 24. 5. 2017 na
základě ustanovení §11 a §102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č.
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nařízení
města 1/2017 ve znění, jak bylo předloženo v rámci důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů, jakožto provozovatel parkoviště u
hřbitova, že zpoplatnění parkování v lokalitě u hřbitova (pozemky p.č. 125/166, p.č.
125/2, p.č. 128/3, p.č. 129/1 a p.č. 1079/1 v k.ú. Veltrusy) je dáno takto:
Tarif 1
(os. automobil/motocykl)

duben - září
Po – Pá
08-18 hod.

první hodina
zdarma

40Kč/den

Tarif 2
(os. automobil/motocykl)

duben - září
So + Ne + Svátek
08-18 hod.

první hodina
zdarma

60Kč/den

Tarif 3
(os. automobil/motocykl)

říjen - březen
Po – Pá
08-18 hod.

první hodina
zdarma

20Kč/den

Tarif 4
(os. automobil/motocykl)

říjen - březen
So + Ne + Svátek
08-18 hod.

první hodina
zdarma

40Kč/den

první hodina
zdarma

150Kč/den

Tarif 5 (karavan/mikrobus)
Tarif 6 (osoby zdravotně
postižené)

celoročně

zdarma
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Schváleno 6:2:0.
4) Zastupitelstvo města schvaluje dle ustanovení písm. b, odst. 2 § 84 zákona 128/2000 Sb.
zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 1/2017 v souladu s textem a přílohami důvodové
zprávy, s výjimkou původního navýšení paragrafu 6171 ve výši 1.600.000 Kč na hodnotu
1.450.000 Kč. Schváleno: 8:0:0.
5) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starosty ve věci problematiky vrácení účelové
neinvestiční dotace poskytnuté městu Veltrusy ze státního rozpočtu (kapitoly 327
Ministerstva dopravy) v rámci Programu okamžitých oprav komunikací po povodních v
květnu a červnu 2013 na základě rozhodnutí č. j. 631/2013-120-STSP/8 ze dne 13. 9.
2013, ve výši 1 963 000 Kč na okamžité odstranění škod vzniklých v důsledku povodní v
květnu a červnu 2013 na místních komunikacích a majetku obce souvisejícího
s dopravou.
Zastupitelstvo si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o dalším postupu ve věci vrácení
dotace ve výši 1 963 000 Kč na základě výzvy Ministerstva dopravy č.j. 9/2016-040KONT/14 ze dne 5. 4. 2017.
Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby učinil veškeré nutné kroky k vrácení dotace dle
výzvy Ministerstva dopravy č.j. 9/2016-040-KONT/14 ze dne 5. 4. 2017 do 31. 5. 2017.
Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby podniknul veškeré kroky k uplatnění náhrady
škody, která městu Veltrusy vznikne vrácením dotace, vůči příslušným škůdcům.
Schváleno: 8:0:0.
6) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč spolku
ASPV Veltrusy, IČ: 47010479, se sídlem Alešova 296, Veltrusy; na „uhrazení energií
v budově sokolovny“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
jejíž vzor je uveden v příloze důvodové zprávy (část 3a podkladů)
Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč spolku AFK
Veltrusy, z.s. IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, Veltrusy; na „provoz a údržbu
areálu“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž vzor je
uveden v příloze důvodové zprávy (část 3b podkladů) Schváleno: 8:0:0.
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč TJ Sokol Veltrusy, IČ:
49520792, se sídlem: Palackého 450, Veltrusy; na „provoz budovy“ a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž vzor je uveden v příloze důvodové
zprávy (část 3c podkladů)
Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o
rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2017
pro oblast č. 1 a též bere na vědomí uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem a
žadateli s účelem uvedeným v žádosti o dotaci (viz tab. 1). V rámci oblasti 2 bere ZM na
vědomí uzavření veřejnoprávní smlouvy s RC Havránek o dotaci ve výši 45.000 Kč „na
provoz rodinného centra“. Schváleno: 8:0:0.
7) Zastupitelstvo města Veltrusy rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finančního daru
ve výši 5.000 Kč spolku „MARATON KLUB MIŘEJOVICE, z.s.“. Schváleno: 7:1:0.
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8) Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Linky bezpečí, z.s. ze dne 2. 5. 2017 a
rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, o poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč spolku Linka bezpečí, z.s.
Schváleno: 8:0:0.
9) Zastupitelstvo města Veltrusy na základě uvedených skutečností v důvodové zprávě
nesouhlasí s uzavřením společného školského obvodu MŠ a ZŠ s obcí Sazená. Schváleno:
8:0:0.
10) Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje, v případě nepřítomnosti starosty a
místostarosty, matrikářku podpisem „Smlouvy o nadstandardní službě k zajišťování
sňatečného obřadu“. Schváleno: 8:0:0.

Ověřovatelé:

Ing. Jaroslav Morávek

__________________

MVDr. František Pochobradský

__________________

Starosta:

Mgr. Filip Volák

__________________

Zapsala:

Nikola Formanová
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