Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 30. 5. 2018 – zápis číslo 44
1.

Zastupitelé schválili program zasedání č. 44.
Usnesení č. 1 bylo schváleno: 6-0-0

2.

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem dodatku (č. 5) nájemní smlouvy domku hrobníka
v předloženém znění.
Usnesení č. 2 bylo schváleno: 6-0-0

3.

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy v předloženém znění o zřízení věcného
břemene ve prospěch GasNet, s. r. o. na pozemku parc. č. 114/19 v k. ú. Veltrusy, v rozsahu
dle geometrického plánu, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Mělník dne 19. 6. 2017 pod č. PGP-750/2017-206.
Usnesení č. 3 bylo schváleno: 6-0-0

4.

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.“.
Usnesení č. 4 bylo schváleno: 6-0-0

5.

Zastupitelstvo města rozhoduje o zaplacení dobrovolného příspěvku místní akční skupině
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. ve výši 5 Kč na za obyvatele, tj. ke stavu obyvatel ke dni
1. 1. 2018 (2056 obyvatel), se jedná o částku 10.280 Kč.
Usnesení č. 5 bylo schváleno: 6-0-0

6.

Zastupitelstvo města Veltrusy na základě ustanovení § 67 zákona o obcích stanovuje počet
členů zastupitelstva na volební období 2018 – 2022 na 11 členů.
Usnesení č. 6 bylo schváleno: 6-0-0

7.

PROTINÁVRH USNESENÍ (MGR: FILIP VOLÁK): Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s
podpisem smlouvy: "Smlouva o provedení stavby a o smlouvě budoucí o zřízení služebností
inženýrských sítí", s panem Lukášem Sladkovským r. č. 960410/0979, která se týká pozemku
p. č. 411/4 v k. ú. Veltrusy s podmínkou, že dojde ke změně poměru příspěvku města z 2/3
na 2/5.
Protinávrh usnesení č. 7 nebyl schválen: 3-3-2
PŮVODNÍ NÁVRH: Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí s podpisem smlouvy: "Smlouva
o provedení stavby a o smlouvě budoucí o zřízení služebností inženýrských sítí", s panem
Lukášem Sladkovským r. č. 960410/0979, která se týká pozemku p. č. 411/4 v k. ú. Veltrusy.
Usnesení č. 7 nebylo schváleno: 0-4-4

8.

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost RC Havránek ze dne 22. 5. 2018 a rozhodlo
o poskytnutí dotace ve výši 48.000 Kč RC Havránek, z. s., IČ: 27028593 se sídlem: Dušníky
nad Vltavou 15, 277 44 pošta Vojkovice; na „Provoz rodinného centra – náklady na nájem,
energie, nákup vybavení či pomůcek pro kurzy, cen do soutěží; potřeb pro jednorázové akce
a vybavení herny“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s tímto spolkem.
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Usnesení č. 8 bylo schváleno: 8-0-0
9.

Zastupitelstvo města projednalo podanou žádost Obcí Baráčníků (ze dne 23. 5. 2018) a
rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 5.400 Kč pro spolek Obec Baráčníků a souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na účel uvedený v žádosti.
Usnesení č. 9 bylo schváleno: 8-0-0

10.

Zastupitelstvo města projednalo a souhlasí se zadáním projektové dokumentace na umístění
lékařských ordinací v budově bývalého kulturního domu Atelieru Hoffman ve dvou etapách,
dle předložené cenové nabídky.
Tato varianta je v důvodové zprávě popsané jako varianta A.
Tj. v prvé etapě bude finální výstup dokumentace ke stavebnímu povolení včetně potřebné
inženýrské činnosti v částce 465,85 tis. Kč včetně DPH a v druhé etapě, která začne po vydání
stavebního povolení, bude finální dokumentací dokumentace pro realizaci stavby včetně
potřebných rozpočtových prací v částce 583,22 tis. Kč včetně DPH, přičemž celková sleva
42,35 tis. Kč včetně DPH bude poměrně rozložena do faktur pro uvedené dvě etapy.
Usnesení č. 10 bylo schváleno: 7-1-0

11.

Zastupitelstvo města souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci
chodníku u sokolovny (roh Tyršovy a Palackého ul.) společnosti Stavby Komeda, s. r. o. na
základě předložené cenové nabídky v celkové hodnotě 202 126,67 Kč bez DPH (tj. 244 573,27
Kč včetně DPH).
Usnesení č. 11 bylo schváleno: 8-0-0
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