Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva
města Veltrusy dne 25. 10. 2017
Místo konání:
Přítomni:

Hasičský dům Veltrusy
Ing. Marta Baránková (odchod 21:13), Ing. Martin Dykast (příchod 18:38), Michal
Kohout, Ing. Jaroslav Morávek, MVDr. František Pochobradský (odchod 21:06),
Ing. Vladimír Štulík, Ing. Barbora Šťastná, Mgr. Filip Volák
Tomáš Čapek, Richard Kyselý, Mgr. Ing. Martin Ponert,
MVDr. František Pochobradský, Ing. Vladimír Štulík
18:10 – 21:50

Omluveni:
Ověřovatelé:
Doba trvání:
Program:
1.
Úvod, schválení programu
2.
Jmenování ověřovatelů
3.
Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu s ČEZ, a.s., pozemek 407/20
b)
Žádost o finanční podporu Farní charity v Kralupech nad Vltavou
c)
Rozpočtové opatření č. 3/2017
d)
Smlouva o výpůjčce pro školní jídelnu ZŠ
e)
Vjezd na hřbitov z jižní strany a dokončení chodníku na hřbitově
f)
Schválení záměru prodeje části pozemku 923/1
g)
Žádost o finanční podporu SPORT TEAMU Vojkovice, z. s.
4.
Veřejné zakázky
a)
Zadávací dokumentace - VZ na kamerový systém (SoD)
b)
Zadávací dokumentace – CAS (doplněné info)
c)
Projekt na komunitní centrum (doplněné info)
d)
Chodník v ul. U Školy
5.
Informace
a)
vedení obce (a hosté)
i. Odpadové hospodářství
ii. Aktuální opravy a projekty
iii. Různé
b)
výborů
c)
zastupitelů
6.
Diskuze
7.
Závěr
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1. ÚVOD
V 18:10 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil zasedání zastupitelstva. Program dostál
několika změn a to přidáním bodu 3g) Žádost o finanční podporu SPORT TEAMU Vojkovice,
z. s., a přidání bodu 4d) Chodník v ulici U Školy. Dále v podkladech přibyla k bodu 4a)
Zadávací dokumentace – VZ na kamerový systém smlouva o dílo na kamerový systém a byly
doplněny informace k bodům 4b) Zadávací dokumentace – CAS a 4c) Projekt na komunitní
centrum. 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 MVDr. František Pochobradský a Ing. Vladimír
Štulík, jmenovaní souhlasili.

3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
3a) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu s ČEZ, a. s., pozemek 407/20
ČEZ Distribuce, a. s. předkládá prostřednictvím oprávněného zástupce firmy ENERGON
Dobříš, s r. o. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-6012738/VB001, Veltrusy, Čechova 533, nový NN, Hořejší (část 2
podkladů). Dotčený pozemek města je dle výše uvedené situace 407/20. Vedení města
navrhuje v souladu s usnesením zastupitelů z roku 2008, kterého jsme se nezřekli, 3000,-Kč
za přípojku.
Starosta města předkládá zastupitelům ke schválení níže uvedený návrh.
SITUACE:
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Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 407/20 v k. ú. Veltrusy a
s podpisem smlouvy o právu provést odpovídající stavbu identifikovanou jako „č. IP-126012738/VB001, Veltrusy, Čechova 533, nový NN, Hořejší“.
Hlasování: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3b) Žádost o finanční podporu Farní charity v Kralupech nad Vltavou
Na základě doručené žádosti Farní charity Kralupy nad Vltavou ze dne 3. 10. 2017 (část 2
podkladů) navrhuje vedení obce poskytnout žadateli na rok 2017 finanční podporu ve výši
2.000 Kč a na rok 2018 ve výši 10.000 Kč.
Tato částka bude využita na provoz sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Převážně
půjde o úhradu přepravy terénního pracovníka z Kralup nad Vltavou do Veltrus a jiná drobná
vydání spojená s provozem této služby ve městě Veltrusy.
DISKUZE:
Starosta doplnil, že Farní charita poskytuje sociální služby ve Veltrusích již nyní, chválí
spolupráci s ředitelkou charity, byla přislíbena i spolupráce do budoucna (v souvislosti s
budováním komunitního centra a dalším rozšiřováním sociálních služeb ve Veltrusích).
Charita má pověření krajského úřadu, má odbornou způsobilost sociální služby provozovat.
XXXXXXXXXX zajímá, jaké služby jsou ve Veltrusích využívány, starosta vysvětluje, že jsou
využívány zejména konzultace externího sociálního poradenství (neúplné rodiny, aktivizační
služby pro děti).
Zastupitelka Baránková se dotazuje, kolik rodin ve Veltrusích služby charity využívá, starosta
odpovídá, že zhruba 15 rodin. Zatupitelka Baránková navrhuje nabídnout služby veřejně
všem občanům Veltrus, aby věděli, jaké služby mohou využívat. Starosta souhlasí, ale bude
záležet i na tom, jaké finanční prostředky se v rozpočtu na tuto oblast vyčlení na příští rok.
XXXXXXXXXX navrhuje, aby charita spolupracovala přímo s XXXXXXXXXX, která se v této
oblasti ve Veltrusích angažuje. Starosta s XXXXXXXXXX v tomto komunikuje. V ideálním
případě by mohla být i proškolena a zahrnuta do spolupráce s charitou (XXXXXXXXXX není
přítomna).
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Farní charity Kralup nad Vltavou, ze dne 3.
10. 2017 a 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 paragrafů zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finanční podpory na rok 2017 ve výši
2.000 Kč a na rok 2018 ve výši 10.000 Kč.
Hlasování: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3c) Rozpočtové opatření č. 3/2017
Starosta města předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3/2017
(část 2 podkladů), který byl konzultován, resp. připraven hospodářkou města.
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Po těchto rozpočtových změnách se objem příjmů navýší o + 1.045.140,20 Kč, tj. celkové
příjmy budou činit 43.307.557,46 Kč, objem výdajů se navýší o + 1.045.140,20 Kč, tj. celkové
výdaje budou činit 47.618.740,60 Kč, financování 0,00 Kč, tj. celkové financování ve výši
4.311.183,14 Kč. Rozpis je uveden v příloze k rozpočtovému opatření č. 3/2017 (část 2
podkladů).
Na příjmové straně se navýšení se týká především přijatých průtokových dotací pro
příspěvkové organizace ve výši 327.399,20 Kč, přijaté dotace pro město z Fondu sportu,
volného času a primární prevence Středočeského kraje ve výši 69.800,- Kč a za předpokládaný
příjem z 2. vlny prodeje vodohospodářského majetku VKM § 2321 ve výši 631.129,- Kč
(odsouhlaseno na zasedání zastupitelstva dne 26. 4. 017).
Na výdajové straně se mimo jiné navyšují náklady především na realizaci dotačního
programu z OPŽP Obnova lipové aleje celkem ve výši 350.000,- Kč.
Starosta předkládá zastupitelům návrh na změnu závazného ukazatele č. 2 pro ZŠ ve výši
70.000,- na preventivní programy ze SRPŠ, který byl schválen na zasedání zastupitelstva dne
24. 5. 2017 rozpočtovým opatřením č. 1/2017. Z důvodu, že dne 25. 7. 2017 tuto dotaci ZŠ
obdržela od Středočeského kraje, starosta navrhuje plánovaných 70.000,- Kč ponechat
v odsouhlaseném příspěvku pro ZŠ, tím, že se zruší tento závazný ukazatel č. 2 a zároveň se o
tuto částku navýší závazný ukazatel č. 1, který představuje provozní náklady. Paní ředitelka
Mgr. Racková předložila požadavek na dokoupení další části pódia, speciálního stolu do
školní jídelny popř. dalšího vybavení.
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 vysvětluje, že „závazné ukazatele“ je v rámci rozpočtového opatření potřeba zavést
nově, vyžaduje-li to dotační titul. K tabulce rozpočtového opatření č. 3 doplňuje:


v příjmové části se předpokládala výrazně vyšší daň z příjmu fyzických osob – zatím je
pouze 100 z 800 tis. Kč z důvodu množství vratek při odpočtech se neplní tak, jak se
předpokládalo podle rozpočtové kalkulačky v loňském roce



průtoková dotace MŠ od MŠMT (šablony): 257.599 Kč (příjem i výdej)



dotace z fondu kultury (na Happening) 64.000 Kč (příjem – bude teprve v listopadu)



průtoková dotace ZŠ: 69.800 Kč (příjem i výdej)



2. vlna odkupu VKM: 631.129 Kč (příjem)



zisk z parkomatů u hřbitova (objevuje se nově): 35.000 Kč (příjem za 3 měsíce)



úpravy v rozpočtu kultury v kontextu získané dotace na Happening – ve výdajové části je
nově 60.000 Kč na oslavy adventu, případně divadelní zájezd



počítač do knihovny: 8.000 Kč (výdej)



větší výdajová položka 3639 – technické služby – navýšení na stroj na zimní údržbu, na
DPP, oděvy, vánoční výzdobu: 254.741 Kč (rezerva na výdej)



velkoobjemový odpad: 30.000 Kč (rezerva na výdej, nyní již téměř vyčerpáno)



paragraf 3729 – dotace na nakladač – bude převedeno a financováno v r. 2018
(neobsahuje žádnou částku)



obnova lipové aleje: 350.000 Kč (výdej)



par. 6171 – finanční dary (schválené na zářijovém zasedání): 201.934 Kč (příjem)
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DISKUZE:
Zastupitelka Šťastná se ptala hospodářky, proč jsou v tomto opatření výdaje na Happening
na st. mostě, které už byly uskutečněné, a bylo jí vysvětleno, že jde jen o změnu paragrafu
(starosta doplňuje, že změnu paragrafu předepisuje kraj kvůli vyúčtování dotace, v rozpočtu
se s dotací nepočítalo). Zastupitelka Šťastná dále řešila právní služby, které skončily ve
změně položek u paragrafu 6171, nejsou předmětem rozpočtového opatření. Měnily se
výdaje na jednotlivých položkách v rámci jednoho paragrafu.
Zastupitelka Baránková se pozastavuje se nad výší právních služeb, od začátku roku za ně
bylo vydáno 400.000 Kč, 180.000 Kč se bude řešit mimo rozpočtové opatření – za
vypracování předžalobních upomínek je to podle ní přemrštěná cena (starosta doplňuje, že
se jedná o upomínky, výzvy k úhradě škody a přípravu trestních oznámení – právní služby
jsou opravdu nákladné a soudně se budou vymáhat i náklady na právní služby. Nicméně jde
o různé práv. služby, nejde jen o 1 kauzu).
Zastupitelka Baránková doporučuje neodkládat vypracování posudku stability 1. strachovské
haldy za 100.000 Kč kvůli dalšímu boji s firmou Tezzav, starosta souhlasí.
XXXXXXXXXX se ptá, za co konkrétně město získalo 35.000 Kč z parkomatů. Starosta se
domnívá, že je to dosavadní zisk po odečtení pronájmu parkomatu, zjistí podrobnosti.
XXXXXXXXXX se ptá, zda za kauzu „V Blaňkách“ zaplatilo město 170.000 Kč. Starosta
vysvětluje, že v položce právních služeb jsou všechny záležitosti – zastupování na soudech
JUDr. Tošnerem (Strachovská kauza, stavební zákon), JUDr. Jebavý – žaloba ohledně směny
pozemku Suchý-Havlín, JUDr. Šlehoferová – průběžná činnost, Mgr. Tomaier, Mgr. Vacek
(kauza „losovačky“ v rámci projektu parku u hřbitova). Za kauzu „V Blaňkách“ se ale opravdu
přes 100.000 Kč zaplatilo. Když spor vyhrajeme, právní služby nám budou uhrazeny.
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. 3/2017 v předložené podobě a souhlasí se zrušením a
převedením závazného ukazatele č. 2 ve výši 70.000,- Kč, stanoveného na preventivní
programy pro SRPŠ, na závazný ukazatel č. 1 – provozní náklady ZŠ.
Hlasování: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3d) Smlouva o výpůjčce pro školní jídelnu ZŠ
Město Veltrusy je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola Veltrusy.
Příspěvková organizace dle §27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů do svého vlastnictví může nabýt pouze majetek potřebný k výkonu
činnosti, pro kterou byla zřízena a to:
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout nebo
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
Po realizovaném výběrovém řízení základní školou předkládá starosta města zastupitelům ke
schválení smlouvu o výpůjčce na nový šokový zchlazovač a zmrazovač SHF 1511 REDFOX pro
školní jídelnu Základní školy Veltrusy. (část podkladů 2).
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18:38 přichází pan Ing. Dykast
Zastupitelka Šťastná si není jistá datumy ve smlouvě. Účinnost smlouvy je od 1. 9. 2017,
protokol o předání je datumován na 26. 10. 2017 (následující den). Starosta se domnívá, že
nejednotnost vznikla na základě data inventury, podklad připravila paní hospodářka.
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Veltrusy a Základní
školou Veltrusy, kde předmětem výpůjčky je šokový zchlazovač a zmrazovač
SHF 1511 REDFOX za celkovou pořizovací cenu 147.608 Kč včetně DPH pro školní jídelnu
Základní školy Veltrusy.
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

3e) Vjezd na hřbitov z jižní strany a dokončení chodníku na hřbitově
V loňském roce byla opravena hřbitovní kaple, včetně realizace chodníku kolem kaple.
Přestože je chodník realizován v maximální šíři, provoz na hřbitově ukázal, že potřebná
doprava na jižní část hřbitova má negativní dopad na okolí kaple. Tudíž v minulosti
diskutované pokračování chodníku do jižní části hřbitova, včetně vjezdových vrat na jižní
části hřbitova je potřebné. Vjezd zadními vraty by fungoval ve stejném režimu jako hlavní
vchod – vjezd pouze pro údržbu a na požádání pro osoby se sníženou schopností pohybu.
Všechny dále uvedené ceny jsou včetně DPH. Celková délka zdi je 565 m, odskočená jižní část
včetně úseků ke zdi stávající má délku 47 m. Jsou zpracované čtyři varianty na rekonstrukci
hřbitovní zdi:
1. Zděný plot (část 2 podkladů)
a. náklady celkové
b. náklad na jižní část

cca 4.000.000 Kč
cca 345.000 Kč

2. Živý plot kombinovaný s drátěným pletivem (část 2 podkladů)
a. náklady celkové
cca 1.950.000 Kč
b. náklad na jižní část
cca 235.000 Kč
3. Živý plot v gabionu (část 2 podkladů)
a. náklady celkové
cca 2.420.000 Kč
b. náklad na jižní část
cca 280.000 Kč
4. Kovový plot, plný materiál a práškový nástřik černé matové barvy (část 3 podkladů)
a. náklady celkové
cca 3.750.000 Kč
b. náklad na jižní část
cca 315.000 Kč
Pokračování chodníku za kaplí je voleno mírně za úroveň posledních hrobů, aby bylo
v budoucnu možné na tento chodník navázat případným rozvětvením či případným
budováním kolumbária. Délka nové části chodníku je 125 m, při ceně 3.376 Kč bez DPH/bm
(zemní práce, dlažba, obrubníky, práce) jsou náklady na chodník v celkové výši cca 520.000
Kč včetně DPH (část 4 podkladů).
DISKUZE:
Zastupitelka Baránková chválí údržbu hřbitova a je pro zděnou variantu nového oplocení.
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Starosta by rekonstrukci etapizoval, soustředil by se prozatím na zadní (jižní) stěnu a vrata a
dokončení parku okolo hřbitova i s komunikacemi. Je pro kovovou variantu nebo zděnou
v kombinaci se zelení.
Místostarosta tlumočí názor zastupitelů z porady: padl návrh vyhotovit zděný plot v přední
části hřbitova, kde se některé hroby opírají o současnou zeď, v problematických místech by
musela být přiznána současná zeď. Zadní část by mohla být kovová. Existuje možnost kvůli
stavbě nového oplocení plochu hřbitova rozšířit na každé straně zhruba o 80 cm, aby vznikl
prostor pro stavbu. Jižní (zadní) část se bude rozšiřovat kvůli vzrostlé zeleni o 2 m.
Místostarosta upozornil, že cenový odhad zhotovil technický dozor, ne firma. V částkách je
zahrnuto i bourání stávající zdi.
Zastupitel Štulík navrhuje zděnou část dělat s přiznanými sloupky, aby nevypadala příliš
monolitně. Je potřeba myslet i na dilataci, nechat vyhotovit projekt a při stavbě dbát na jeho
dodržování.
Zastupitel Dykast se ptá na řešení přístupu k jižním vratům z venku. Místostarosta
vysvětluje, že se bude pravděpodobně řešit pomocí zatravňovacích dlaždic. Zastupitel
Dykast chce mít jistotu, že rozšíření hřbitova nebude v rozporu s dotací získanou na park
okolo hřbitova. Starosta prověří.
Zastupitelka Baránková navrhuje oddělit chodník a zadní stěnu do dvou různých usnesení.
Starosta souhlasí.
Starosta města předkládá zastupitelům ke schválení níže uvedený návrh.
SITUACE:

Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
a) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města přípravou veřejné zakázky na prodloužení
chodníku od kaple o vzdálenost cca 180 m při předpokládané hodnotě cca 820.000 Kč včetně
DPH.
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Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Usnesení č. 6a bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města zajištěním studií oplocení ve variantě kov,
zdivo-kov (podezdívka-plot) a pouze zdivo.
Hlasování: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Usnesení č. 6b bylo schváleno.

3f) Schválení záměru prodeje části pozemku 923/1
Od roku 2011 je řešen mezi městem a NPÚ prodej části pozemku p. č. 923/1. Část vyměřená
k prodeji p. č. 923/5, která je využita jako rozšíření daňčí obory a též slouží pro zachování
trosek původního chotkovského oplocení, byla zpracována geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku číslo 1473-680/2011 ze dne 5. 10. 2011, potvrzeným katastrálním
úřadem v Mělníku dne 24. 10. 2011. (část 2 podkladů)
Záměr prodeje již byl jedenkráte vyvěšen (část 2 podkladů), avšak právnička doporučuje
vyvěšení opětovné, ze dvou důvodů
1. od původního vyvěšení uplynul dlouhý čas
2. v záměru byla uvedena cena, která je rozdílná od posudku aktuálního, který bylo třeba
též pro časovou prodlevu vypracovat nově (část 3 podkladů)
Aktuálně probíhá dokončení smlouvy o prodeji mezi právními zástupci města a NPÚ,
předpokládáme její předložení zastupitelům na příštím zasedání.
SITUACE:

DISKUZE:
Zastupitel Dykast se ptá na velikost pozemku: 2.184 m2, zajímá ho také cena. Místostarosta
vysvětluje, že existuje nekvalitní posudek, proto město nechává vyhotovit nový. Cena se
odhaduje do 50.000 Kč, obvyklá tržní cena (podle odhadu NPÚ) je 43.000 Kč, podle tabulek je
cena 26.000 Kč, odhadkyně částky zpochybnila.
Hranice obory jsou posunuty na pozemek města, paralelně se řeší i smlouva o užívání části
pozemku, ze které plyne pro město příjem (i zpětně).
Zastupitel Štulík si stěžuje na kvalitu nového plotu obory v této části, starosta vyjádřil přání
sejít se s kastelánem před dalšími opravami plotu a trvat na pěkném pohledu ze Šafaříkovy
ulice. Místostarosta doplňuje, že dřevěný plot měl být původně součástí živého plotu, který
měl navodit dojem, že kolemjdoucí je uvnitř obory. Tyto plány se ovšem nenaplnily.
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XXXXXXXXXX se ptá, kdo řekl, že koupi pozemku bude schvalovat ministerstvo,
místostarosta uvádí, že to byla připomínka právničky z generálního ředitelství NPÚ,
v případě, že se pozemek bude prodávat za tržní a nikoliv tabulkovou. XXXXXXXXXX se
podivuje, protože „památkáři“ údajně dražili kemp za 800 tis. Kč a nikdo se k tomu
nevyjadřoval.
Zastupitel Dykast má obavu, jestli zbyde dostatek prostoru pro opravu městského chodníku.
Místostarosta sděluje minimální šířku: 1,5 m šířka současného chodníku + plánovaná
parkovací stání o šířce 2,2 m = 3,7 m je minimální šířka od krajnice, která nám zůstává.
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 923/5 o výměře
2.184 m2, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 923/1 dle geometrického plánu číslo 1473680/2011 ze dne 5. 10. 2011 vše v katastrálním území Veltrusy.
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

3g) Žádost o finanční podporu SPORT TEAMU Vojkovice, z. s.
Na základě doručené žádosti od SPORT TEAM Vojkovice, z. s. ze dne 23. 10. 2017 (část 2
podkladů) navrhuje vedení obce poskytnout žadateli finanční podporu ve výši 5.000 Kč.
Tato finanční částka bude použita na výdaje spojené s autobusovou dopravou dětí na
soutěže. Součástí týmu je trenérka a cca 10 – 15 dětí, které v sezóně 2017/2018 dojíždí
z Veltrus.
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od SPORT TEAM Vojkovice, z. s., ze dne 23.
10. 2017 a 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 paragrafů zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000 Kč.
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4a) Zadávací dokumentace – VZ kamerový systém
Na základě schváleného rozpočtu města Veltrusy na rok 2017 a strategického plánu města
předkládá starosta ke schválení zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Kamerový systém ve
městě Veltrusy – 1. etapa“ včetně výzvy (část 2 podkladů).
Projekt („MKDS Veltrusy“) byl vyhotoven spol. F. S. C. Bezpečnostním poradenstvím, a. s.,
dále byl konzultován s Městskou policií Veltrusy, Policií ČR (obvod Lužec) i s pracovníky KÚ
Středočeského kraje, Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality a se zástupcem
Certifikačního institutu, s. r. o.
V rámci této veřejné zakázky jde o dodávku 5 kamerových bodů (2 KB jsou na nám. Ant.
Dvořáka, 1 KB u AFK u vjezdu do obce, 1 KB u MěÚ na parkovišti a 1 KB u ZŠ, ul. Opletalova),
ve 2. etapě se uvažuje rozšíření MKDS na křižovatku Palackého x Komenského, Sběrné místo,
hřbitov, 2 KB u ZŠ a MŠ a další vjezdová místa do Veltrus, ulice Žižkova (znovu by měla být
možnost žádat o dotaci na r. 2018 z programu Min. vnitra).
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Lze očekávat určité navýšení schválených prostředků na tento projekt (§ 3341, pol. 6121), ale
předpokládá se, že toto navýšení (v řádech desítek tis. Kč) proběhne v rámci stejného §
přesunem prostředků z méně čerpaných položek.
Starosta města předkládá zastupitelstvu k projednání resp. ke schválení – v souladu se
Směrnicí č. 2/2016 o zadávání VZMR (čl. V., kap. 2) – zadávací dokumentaci této veřejné
zakázky včetně výzvy, kterou vypracovala Otidea, a. s.
DISKUZE:
XXXXXXXXXX navrhuje umístit další kameru na konec ulice Žižkovy.
Zastupitel Dykast se ptá, jestli systém lze libovolně nastavovat, starosta potvrzuje, že ano.
Ve služebně městské policie bude vybavené řídící centrum.
Na dotaz starosta uvádí, že na první etapu město dotaci nezískalo, ale mělo by být možné
žádat na 2. etapu. Místostarosta uvádí možnost dotace na úpravu sběrného místa, v jejímž
rámci by se pořídily kamery alespoň tam.
Zastupitelka Šťastná prosí o dodávání smluv s větším předstihem. Starosta bere na vědomí,
snaží se dodávat včas, ne vždy se to povede, v tomto případě zde bylo konzultováno mnoho
technických parametrů a otázek.
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo Města Veltrusy – v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu (čl. V., kap. 2) – bere na vědomí zadávací dokumentaci na veřejnou
zakázku „Kamerový systém ve městě Veltrusy – 1. etapa“ a souhlasí se zněním smlouvy o dílo
v rámci této veřejné zakázky a souhlasí s uzavřením této smlouvy s vítězným uchazečem.
Hlasování: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Michal Kohout).
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

4b) Zadávací dokumentace – CAS
Na základě schváleného rozpočtu města Veltrusy na rok 2017 a strategického plánu města
předkládá starosta ke schválení zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka požárního
vozidla CAS“ (včetně výzvy a návrhu kupní smlouvy – viz část 2 podkladů).
V současné době je stávající cisterna (Tatra 148, r. v. 1979) dosti zastaralá a pořízením
novějšího (rychlejšího, prostornějšího) vozu typu T 815 CAS 32 (viz zadávací dokumentace),
by se výrazně zvýšila akceschopnost jednotky, která by tak byla využívána k četnějším
výjezdům a kvalitnější požární ochraně města i sousedních obcí.
Záměr včetně technické specifikace byl podrobně konzultován se členy JSDH i s odborníky
v požární ochraně.
Starosta města předkládá zastupitelstvu k projednání resp. ke schválení zadávací
dokumentaci této veřejné zakázky (včetně výzvy a návrhu kupní smlouvy), kterou
vypracovala Otidea, a. s.
Pozn.
Jde o variantu tzv. zjednodušeného podlimitního řízení (příp. bude aktualizováno v doplňku
po finalizaci veřejné zakázky) dle Zák. 134/2016 Sb. Bude-li se jednat o VZMR, bude též
upraveno usnesení.
XXXXXXXXXX doplňuje, že současnou cisternu může řídit 1 šofér a s ním jedou max. 2 hasiči,
celé družstvo má ale 7 členů, zbytek hasičů se tedy dováží zvláštním vozidlem. Nové auto
pojme celé družstvo najednou. Stará Tatra je navíc často porouchaná a neustále se opravuje.
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Obsazení výběrové komise nechává starosta prozatím otevřené.
DISKUZE:
Zastupitel Dykast se ptá na životnost repasované cisterny, XXXXXXXXXX odpovídá, že 10-15
let. Nové auto by vyšlo v plné výbavě na 8,5 mil. Kč a jeho životnost je přes 20 let.
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
a) Zastupitelstvo Města Veltrusy souhlasí v souladu se Zák. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání
veřejných zakázek, se zněním zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Dodávka
požárního vozidla CAS“.
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Usnesení č. 10a bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu města, v souladu se Zák. 134/2016 Sb.,
Zákon o zadávání veřejných zakázek, k jmenování sdružené komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek.
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Usnesení č. 10b bylo schváleno.

4c) Projekt na komunitní centrum
V návaznosti na předchozí zasedání s prezentací Ing. arch. Patrika Hoffmana (27. 9. 2017),
dále na průběžně zjišťované informace o dotačních možnostech realizace komunitního
centra a zejména s ohledem na doporučení dotační poradkyně považuje vedení města za
důležité požádat o dotační titul na komunitní centrum v rámci 74. výzvy IROP* („Rozvoj
infrastruktury polyfunkčních komunitních center“, celk. alokace 140 mil. Kč, max. způsobilé
výdaje 20 mil. Kč, kofinancování 10 % ze způsobilých výdajů), která je právě aktuální, a která
se již v dalších letech nemusí opakovat.


Detailnější informace o výzvě viz:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-74-Rozvoj-infrastruktury-polyfunkcnich-komunitnich-center

Vzhledem k časové napjatosti termínů odevzdání žádosti je nereálné, aby proběhlo výběrové
řízení na zhotovitele projektu. Vedení města má za to, že v zastupitelstvu převládá názor,
jistě podpořený i předloženou cenovou nabídkou (část 2 podkladů), o výhodnosti a
vhodnosti zajistit projektové práce Ing. arch. Hoffmanem. Pan architekt se uspořádáním
služeb v městských nemovitostech (lékařské a sociální služby, kulturní prostory, náplň
komunitního centra, funkce městského úřadu aj.) věnuje již delší dobu v širších
souvislostech, dalším pozitivem je jeho zkušenost s realizací staveb z dotačních titulů.
Cenová nabídka zahrnuje přípravu projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení –
specifikace na str. 3, kap. 2, které bude každopádně potřebné pro zamýšlenou rekonstrukci
tohoto objektu (Chotkova 65; stávající „Dům služeb“).
Na tuto projektovou dokumentaci lze čerpat ze stávajícího schváleného objemu finančních
prostředků z pol. 3636, § 5169 (k 10. 10. 2017 čerpáno z cca 50 %; tzn. cca 800 tis. z 1,72 mil.
Kč).
V návaznosti na komunikaci s projektovou manažerkou, architektem a zastupitelstvem je
přiložen přehled informací o této výzvě a náplni komunitního centra (části 3 – od Mgr.
Kvízové a 4 podkladů – z Atelieru Hoffman – přehledná vizualizace, dispozice a náplně
jednotlivých podlaží)
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Náklady na vypracování veškeré administrativy včetně studie proveditelnosti, vypracování a
podání žádosti, její přijetí poskytovatelem a komunikaci s ním, jsou ve výši 90.000 Kč vč. DPH
(Mgr. Irena Kvízová). V rámci této výzvy jde v případě této studie o uznatelný náklad.
Starosta uvádí, že architekti preferují zachovat vnější vzhled budovy, chtějí rekonstruovat
především uvnitř. Podmínky výzvy stanovují 4 účely centra: sociální služby (využila by se
spolupráce s Farní charitou v Kralupech n. Vlt.), volnočasové aktivity (široké spektrum:
přednášky, workshopy, koncerty, výstavy), kulturní/výchovně-vzdělávací služby (podobné,
místní spolky, klubovna pro důchodce), environmentální služby (např. besedy o životním
prostředí).
V rámci sociálních služeb by Farní charita nabízela odborné sociální poradenství, sociálněterapeutické dílny, sociální rehabilitaci, dal by se řešit odvoz seniorů k lékařům, rozvoz jídel
apod. Místostarosta uvádí, že v rámci projektu Moderní a otevřený úřad bude vyhotovena
studie, která potřebné informace poskytne.
Cena za projekt: 398 tis. Kč bez DPH (tj. 481.580 Kč včetně DPH)
DISKUZE:
Zastupitelka Baránková se ptá, kdo způsobil časovou tíseň. Výzva byla zveřejněna 11. 5.
2017, zahájení příjmu žádostí od 19. 5. 2017, ukončení příjmu žádostí je 16. 11. 2017,
seminář pro žadatele se uskutečnil 10. 5. 2017. Ke 12. 10. 2017 bylo požádáno o 295 mil. Kč,
alokace je jen 140 mil. Kč. Zastupitelka nerozumí tomu, proč se žádost nepodala hned
v květnu, proč se to řeší na poslední chvíli, kdy je převis dvojnásobný než alokace.
Starosta vysvětluje, že zastupitelstvo dlouho nemělo vyjasněno, kam se přestěhují lékařské
ordinace, teprve na minulém zasedání se usneslo, že do bývalého kulturního domu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že lékařské služby jsou prioritou. Starosta dále uvádí, že se
nedávno dozvěděl, že výzva na tento dotační titul (kom. centra) se v r. 2018 velmi
pravděpodobně nebude opakovat, a proto se domnívá, že by se žádost měla podat v letošní
výzvě. Vše se řešilo po poradě s architektem Hoffmanem a paní Kvízovou. Starosta se
domnívá, že je potřeba přehodnotit priority a následně pak během zimy řešit projektovou
dokumentaci na lékařské ordinace (na které dotace vypsané nejsou).
Zastupitel Štulík se ohrazuje, že navrhoval mít projekt na komunitní centrum „v šuplíku“.
Starosta oponuje, že donedávna nebylo jasné, kde ho vůbec budovat.
Zastupitelka Baránková by chtěla mít kopii žádosti, jinak ji nemůže odsouhlasit, když nezná
obsah. Starosta vysvětluje, že na žádosti se teprve pracuje, všichni ale znají její náplň, o které
právě hovořil, je obsažena v důvodové zprávě. Místostarosta vysvětluje, že paní Kvízová
bude žádost vytvářet až po odsouhlasení zastupitelstvem, aby se nevytvářela zbytečně.
Zastupitelka Baránková se ptá, kde mají být senioři. Místostarosta vysvětluje, že tam
nemůže být prostor pro stacionář, na ten by byla potřeba zvláštní budova.
XXXXXXXXXX nevěří, že dotace vyjde (vzhledem k velkému převisu). Zajímá ho, zda město
bude rekonstrukci řešit z vlastních zdrojů. Starosta si myslí, že to na etapy možné je.
XXXXXXXXXX pochybuje o kvalitě žádosti, jestliže jsou na její tvorbu jen 3 týdny. Myslí si, že
se o dotaci mělo vědět mnohem dřív. Navíc si stěžuje na schodiště v budově, které se zdá již
nyní nebezpečné. I s přihlédnutím k výtahu považuje únikové cesty za nedostatečné.
Zastupitel Štulík vysvětluje, že schody zvětšit nejdou, muselo by se žádat o územní
rozhodnutí a na to není dost času. Spekulovat nad tím, co by bylo „kdyby“, teď nemá smysl,
je potřeba řešit, jak se k problematice postavit nyní. Pokud dotace nevyjde, není si jistý, zda
se projekt využije.
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Starosta reaguje na stížnost XXXXXXXXXX, že rozhodnutí o lékařských ordinacích padlo
opravdu teprve na minulém zastupitelstvu. Starosta nemůže zaručit, že dotace vyjde, ale
budova potřebuje rekonstrukci i bez ní. V případě neúspěchu vzniká ještě šance být zařazeni
do dalších projektů.
XXXXXXXXXX má starost, že kdyby město dotaci získalo, tak příští rok město žádnou další
dotaci na sociální služby nezíská (přitom v komunitním centru je zahrnuta pouze malá
kancelář, která potřeby města nepokryje). Domnívá se, že město potřebuje obsáhlejší služby
pro seniory, větší prostory, pedikůru, kadeřníka, rehabilitaci, denní péči. Toto řešení
sociálních služeb považuje za nepraktické (žádné zázemí klubovny v podkroví – žádné
toalety, kuchyňka apod.), má pocit, že na důchodce se opět nemyslí. Spekuluje o tom, jestli
by nebyla vhodnější Ferdinandova vila.
Zastupitel Dykast namítá, že vilu zatím město nevlastní a zabývat se tím, co by bylo, kdyby ji
město vlastnilo, v současné době nemá smysl. Je potřeba řešit budovy, které město
v majetku má.
XXXXXXXXXX se ptá, když vyjde dotace na komunitní centrum, zda se zároveň bude řešit
přesun lékařských ordinací. Místostarosta potvrzuje, že ano, už se tento záměr řeší (z
vlastních peněz města).
Zastupitel Štulík se dotazuje na dostupnost zastávky autobusu pro seniory – je nějaká
možnost zařídit novou zastávku např. u samoobsluhy? Místostarosta se o to chce pokusit
v rámci rekonstrukce ulice Palackého.
Zastupitel Dykast se ptá, jestli se u jednotlivých žádostí o dotaci řeší časová prioritizace,
starosta odpovídá, že pouze u žádostí, které mají stejný počet bodů.
Zastupitelka Šťastná se podivuje nad výší ceny žádosti od paní Kvízové (90 tis. Kč),
preferovala by, kdyby se cena doplatila celá až po úspěšném získání dotace. Starosta
vysvětluje, že s žádostí vypracovává paní Kvízová i poměrně obsáhlou studii proveditelnosti a
komunikuje intenzivně s poskytovatelem dotace, s projektantem a vedením města.
XXXXXXXXXX se diví, že paní Kvízová nevěděla o dotaci dřív, město se o ní mělo dozvědět
okamžitě po jejím vypsání. Domnívá se, že by město mělo vyčlenit 1 zaměstnance, který by
výzvy sledoval. Starosta opakuje argumenty viz výše. Žádné rozhodnutí v květnu nebylo, ZM
nebylo jednotné ani na minulém zastupitelstvu a rozhodlo, že prioritou jsou lékařské
ordinace.
Zastupitel Štulík vyjadřuje nejistotu o Ferdinandově vile, XXXXXXXXXX si doteď není jistá,
jestli vilu prodá, pořád existuje příliš mnoho otazníků, dům „Na Růžku“ je zatím také bez
výsledku.
Starosta otevírá otázku potřeby sociálních služeb. Město nemá přehled, o kolik se jedná lidí,
kteří by služby využívali. Potřebujeme zjistit reálnou poptávku. Pokud se bude jednat o 10
lidí, můžeme je nadále obhospodařovat z Červeného mlýna/školy. XXXXXXXXXX si stěžuje, že
ze své pozice nezjistí informace od lékařů, starosta navrhuje, že by ji mohl pověřit.
XXXXXXXXXX potřebuje znát výsledky starostových jednání, měli by se vzájemně informovat.
V příštím roce by město mohlo z dotace získat např. auto na rozvoz lidí, obědů. Tu ale mohou
získat města, která pro důchodce něco podnikají. Místostarosta navrhuje plánovat výdaje na
auto/sociální služby do rozpočtu na příští rok.
Zastupitelka Šťastná by ráda viděla žádost o dotaci před jejím podáním. Starosta zmiňuje
možnost uspořádat mimořádné zasedání, ale IROP schválení žádosti nepožaduje.
Zastupitelka Baránková chce též znát obsah žádosti.
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Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
a) Zastupitelstvo města souhlasí se zadáním projektových prací v rozsahu dle předložené
nabídky v celkové částce 398.000 Kč bez DPH (tj. 481.580 Kč včetně DPH) Ing. arch.
Patriku Hoffmanovi na „polyfunkční komunitní centrum Veltrusy“.
Hlasování: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Vladimír Štulík).
Usnesení č. 11a bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo Města Veltrusy souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci 74. výzvy IROP
na projekt „polyfunkční komunitní centrum Veltrusy.“ Žádost bude poskytnuta
zastupitelům k připomínkování před jejím podáním, nejpozději do 15. 11. 2017.
Hlasování: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Usnesení č. 11b bylo schváleno.

4d) VZ – Chodník v ulici U Školy
Na základě referencí a předchozích zkušeností s živnostníkem Petrem Pauzou předkládá
vedení města jeho cenovou nabídku (část 2 podkladů) na realizaci chodníku v ulici U Školy.
Realizaci resp. dokončení tohoto chodníku (lokalizace viz foto, část 3 podkladů) pokládá
vedení města i obou škol za velice potřebnou a to především vzhledem k rušnému provozu
v bezprostřední blízkosti MŠ a ZŠ.
Financování této akce je v souladu se schváleným rozpočtem na r. 2017 (financování možné
bez navýšení z pol. 2219, § 6121).
Cenová nabídka je zpracovaná ve variantě se zeleným pásem pro výsadbu keřů.
Rozměry chodníku jsou cca 71 metrů x 2,9 metru.
DISKUZE:
XXXXXXXXXX se ptá, zda by nešlo využít dlažební kostky, které zbyly z výstavby chodníku
v parčíku u školy. Starosta tuto záležitost prověří.
21:06 odchází pan MVDr. Pochobradský
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
chodníku v ulici U Školy panu Petru Pauzovi na základě předložené cenové nabídky v celkové
hodnotě 217.547 Kč bez DPH (tj. 263.232 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

5. INFORMACE
5a) Informace vedení obce (a hosté)
21:13 odchází paní Ing. Baránková
Ve městě by měl být nově využit modulární systém na „hnízda“ pro tříděný odpad. Firma
Kovyb s. r. o. dodává veškerý materiál, město zajišťuje spodní vrstvu. O realizaci podloží a
zámkové dlažby nového hnízda v ulici U Stadionu město požádalo Václava Pospíšila. Jedná se
o místo pro 8 kontejnerů tříděného odpadu. Stejný typ zastřešení by měl být postupně
vybudován i na ostatních místech tříděného odpadu.
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Starosta vysvětluje, že záležitost se od minulého zastupitelstva změnila, pan Pospíšil by měl
dělat zemní stavební práce, přípravu otvorů (patek) a montáž modulů (79.882 Kč bez DPH +
montáž cca 15.000 Kč bez DPH, tj. cca 95.000 Kč bez DPH), které dodá firma Kovyb, s. r. o. se
slevou včetně dopravy za 98.300 Kč bez DPH, tj. 118.943 Kč s DPH.
Zastupitel Štulík navrhuje vybudování betonového prahu, který zamezí kontejnerům opírat
se o zadní stěnu přístřešku a umožní jejich snadnější otevírání a zavírání.
Zastupitel Kohout se ptá, proč se upouští od zděných míst na třídění. Místostarosta se
domnívá, že moduly nejsou tak snadno rozebratelné a vypadají lépe, zdi byly u některých
stání poničeny resp. částečně rozebrány. Zastupitel Kohout by byl pro variantu gabionů
s kamennou výplní. Místostarosta se domnívá, že gabiony jsou příliš mohutné a zejména
jsou dražší.
XXXXXXXXXX se ptá na celkovou cenu, starosta odpovídá, že cca 234.000 Kč s DPH.
Zastupitel Dykast chce znát cenu spodní stavby za m2, vypočítá nakonec 3.300 Kč/m2.
Starosta města dal hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí realizaci přístřešku od firmy Kovyb, s. r. o. pro
8 kontejnerů na tříděný odpad v ulici U Stadionu dle předložené cenové nabídky včetně
realizace spodní stavby panem Pospíšilem dle předložené nabídky 96.657 včetně DPH +
montáž.
Hlasování: pro návrh 5 členů, proti návrhu 1 člen (Kohout), zdrželo se 0 členů.
Usnesení č. 13 nebylo schváleno
5aI) Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství se bude měnit, již existuje první návrh nové obecně závazné
vyhlášky města od pana Slunečka. Momentálně se řeší kalkulace nových poplatků, zatím není
hotová.
5aII) Aktuální opravy a projekty
Momentálně se čeká na stavební povolení pro rekonstrukci chodníků v ul. Klicperově a
Opletalově. V listopadu by měly být odstraněny pařezy. Ulice Klicperova se bude dokončovat
až v r. 2018, musí se řešit přeložka nízkého napětí s ČEZ (termínově květen-červenec 2018).
XXXXXXXXXX chce uvést na pravou míru důvod pozdržení ve vydání stavebního povolení.
Domnívá se, že zdržení má původ na straně města. Zjistila na MěÚ v Kralupech, že Město
Veltrusy podalo žádost o stavební povolení 22. 12. 2016, načež bylo 20. 1. 2017 vyzváno
k odstranění nedostatků. Město Veltrusy 2x žádalo o prodloužení lhůty, nedostatky byly
odstraněny až 1/2 roku po výzvě (v červenci 2017). Starosta vysvětlil, že záležitost
nedostatků řešil pověřený projektant s plnou mocí s Odborem dopravy, ne přímo město
(které je uvedeno jako „stavebník“).
5aIII) Různé
Nebyly

5b) Informace výborů
Nebyly
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5c) Informace zastupitelů
Místostarosta reaguje na dotaz z minulého zasedání ohledně vstupního vážení aut svozové
firmy. S dodavatelem proběhne schůzka, na které se problém bude řešit, údajně existují 2
možnosti (auto přijede vždy prázdné, nebo město pořídí váhu). Starosta přislíbil zaslání
návrhu nové obecně závazné vyhlášky o odpadech od pana Slunečka všem zastupitelům.

6. DISKUZE
Paní ředitelka ZŠ má obavu o plot školy, až se budou vytrhávat pařezy v Opletalově ulici.
Starosta se domnívá, že spoluúčast města bude nejspíše nutná, některé pařezy se mají
vytrhávat, některé frézovat. Paní ředitelka ZŠ se dále ptá, jak to vypadá s projektovou
dokumentací na přístavbu ZŠ, ráda by měla projekt připravený pro případ vypsání vhodné
dotace. Starosta popisuje, že proběhne schůzka s projektantem a sousedy ohledně studie
zastínění. Posouzení studie architektem Hoffmanem nejspíš nevyjde, bude vytížen
projektovou dokumentací na komunitní centrum. Momentálně se zjišťují možnosti
financování, s architektem Hánlem se bude řešit etapizace.
XXXXXXXXXX se ptá na posun s Ferdinandovou vilou. Starosta vysvětluje, že se stále čeká na
odhad. Možnost koupě stále existuje. Místostarosta chce zařídit schůzku s XXXXXXXXXX na
začátek následujícího týdne, starosta poznamenává, že je důležité, jakou část pozemku bude
chtít XXXXXXXXXX s vilou prodat.
21:50 odchází pan Kohout, starosta oficiálně končí zasedání vzhledem k faktu, že
zastupitelstvo již není usnášeníschopné.
XXXXXXXXXX si stěžuje, že jí nechodí zprávy z Mobilního rozhlasu, starosta vysvětluje
strategii rozesílání zpráv. Místo placených SMS se v případech, které nejsou urgentní,
rozesílají emaily a zprávy do mobilní aplikace.
XXXXXXXXXX na úřední desce našla veřejnou vyhlášku týkající se nových značek v parčíku u
školy. Nesouhlasí se stezkou pro chodce, pak tam nesmí vjet ani auto kvůli stánku
s občerstvením. Starosta vysvětluje, že zákaz vjezdu s povolením vjezdu pro dopravní
obsluhu neřeší situaci, pošta i další auta by tam neustále jezdiladál.
XXXXXXXXXX si rovněž stěžuje na nové cesty v zámeckém parku (v nových bránách do obory
pro pěší chybí mlatová upravená cesta, navíc brány jsou nevhodné pro vstup s kočárky).
Starosta se může kastelána zeptat, ale to je všechno, co v této věci může udělat.

7. ZÁVĚR
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na 37. zasedání. Další zasedání se bude konat
ve středu 29. 11. 2017.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Veltrusy dne 25. 10. 2017 – zápis číslo 37
1.

Zastupitelé schválili program zasedání č. 37.
Usnesení č. 1 bylo schváleno: 7-0-0

2.

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 407/20 v k. ú. Veltrusy a
s podpisem smlouvy o právu provést odpovídající stavbu identifikovanou jako „č. IP-126012738/VB001, Veltrusy, Čechova 533, nový NN, Hořejší“.
Usnesení č. 2 bylo schváleno: 7-0-0

3.

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Farní charity Kralup nad Vltavou, ze dne 3.
10. 2017 a 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 paragrafů zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finanční podpory na rok 2017 ve výši
2.000 Kč a na rok 2018 ve výši 10.000 Kč.
Usnesení č. 3 bylo schváleno: 7-0-0

4.

Zastupitelstvo města schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 §84 zákona 128/2000 Sb. zákon
o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2017 v předložené podobě a souhlasí se zrušením a
převedením závazného ukazatele č. 2 ve výši 70.000 Kč, stanoveného na preventivní
programy pro SRPŠ, na závazný ukazatel č. 1 - provozní náklady ZŠ.
Usnesení č. 4 bylo schváleno: 7-0-0

5.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Veltrusy a Základní
školou Veltrusy, kde předmětem výpůjčky je šokový zchlazovač a zmrazovač
SHF 1511 REDFOX za celkovou pořizovací cenu 147.608 Kč pro školní jídelnu Základní školy
Veltrusy.
Usnesení č. 5 bylo schváleno: 8-0-0

6.

a) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města přípravou veřejné zakázky na prodloužení
chodníku od kaple o vzdálenost cca 180 m při předpokládané hodnotě cca 820 000 Kč,
včetně DPH.
Usnesení č. 6a bylo schváleno: 8-0-0
b) Zastupitelstvo města pověřuje starostu města zajištěním studií oplocení ve variantě kov,
zdivo-kov (podezdívka-plot) a pouze zdivo.
Usnesení č. 6b bylo schváleno: 8-0-0

7.

Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 923/5 o výměře
2184 m2, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 923/1 dle geometrického plánu číslo 1473680/2011 ze dne 5. 10. 2011 vše v katastrálním území Veltrusy.
Usnesení č. 7 bylo schváleno: 8-0-0
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8.

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od SPORT TEAM Vojkovice, z. s., ze dne 23.
10. 2017 a 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 paragrafů zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000 Kč.
Usnesení č. 8 bylo schváleno: 8-0-0

9.

Zastupitelstvo města Veltrusy - v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu (čl. V., kap. 2) - bere na vědomí zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
„Kamerový systém ve městě Veltrusy – 1. etapa“ a souhlasí se zněním smlouvy o dílo v rámci
této veřejné zakázky a souhlasí s uzavřením této smlouvy s vítězným uchazečem.
Usnesení č. 9 bylo schváleno: 7-0-1

10.

a) Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí v souladu se Zák. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání
veřejných zakázek, se zněním zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Dodávka
požárního vozidla CAS“.
Usnesení č. 10a bylo schváleno. 8-0-0
b) Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu města, v souladu se Zák. 134/2016 Sb.,
Zákon o zadávání veřejných zakázek, k jmenování sdružené komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek.
Usnesení č. 10b bylo schváleno: 8-0-0

11.

a) Zastupitelstvo města souhlasí se zadáním projektových prací v rozsahu dle předložené
nabídky v celkové částce 398.000 Kč bez DPH (tj. 481.580 Kč včetně DPH) Ing. arch. Patriku
Hoffmanovi na „polyfunkční komunitní centrum Veltrusy“.
Usnesení č. 11a bylo schváleno: 7-0-1
b) Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci 74. výzvy IROP
na projekt „polyfunkční komunitní centrum Veltrusy.“ Žádost bude poskytnuta zastupitelům
k připomínkování před jejím podáním, nejpozději do 15. 11. 2017.
Usnesení č. 11b bylo schváleno: 8-0-0

12.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na
realizaci chodníku v ulici U Školy panu Petru Pauzovi na základě předložené cenové nabídky
v celkové hodnotě 217.547 Kč bez DPH (tj. 263.232 Kč včetně DPH).
Usnesení č. 12 bylo schváleno: 7-0-0

13.

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí realizaci přístřešku od firmy Kovyb, s. r. o. pro
8 kontejnerů na tříděný odpad v ulici U Stadionu dle předložené cenové nabídky včetně
realizace spodní stavby panem Pospíšilem dle předložené nabídky 96.657 Kč včetně DPH +
montáž.
Usnesení č. 13 nebylo schváleno: 5-1-0
Ověřovatelé:
Starosta:
Zapsala:
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MVDr. František Pochobradský
Ing. Vladimír Štulík
Mgr. Filip Volák
Nikola Formanová

