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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, konaného 10. 12. 2018 od 18:00 hodin. 
 

 

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy (Seifertova 488, Veltrusy) 

Doba trvání: 18:06 – 20:58 

Přítomni: Ing. Andrle Jakub, Mgr. Bělková Barbora, Havlín Bronislav, Ing. Hrubešová Ludmila, 
Krčmová Věra, Ing. Novák Martin, Mgr. Ing. Ponert Martin, Mgr. Ponert Petr, Ing. 

Štulík Vladimír, Ing. Šťastná Barbora, Mgr. Volák Filip  

Omluveni: - 

Ověřovatelé: Mgr. Barbora Bělková a Ing. Vladimír Štulík 

 

Navržený program:  

1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Volba místostarosty 

b) Zřízení, volba předsedy a členů kontrolního výboru 

c) Zřízení, volba předsedy a členů dalších výborů  
d) Rozpočtové opatření č. 3/2018 

e) Rozpočtové provizorium na rok 2019 

f) Společný školský obvod MŠ a ZŠ (obec Spomyšl) 
4) Veřejné zakázky 

a) Dodávka el. energie pro město a příspěvkové organizace – poptávkové řízení 
z e-aukce 

5) Informace 

a) vedení obce (a případní hosté) 
i. Nabídka na odprodej nemovitosti na nám. A. Dvořáka č.p. 38 a č.p. 356 vč. 

pozemků parc. č. 48/1, parc. č. 48/2 a parc. č. 1394 

ii. Žádost o převzetí veřejného osvětlení (U Luhu a U Střelnice) 
iii. Rozhodnutí o poskytnutí dotace OPŽP „Oddělený sběr BRKO ve Veltrusích“ 

(na vědomí) 
iv. Pronájem nebytového prostoru – Chotkova 65 

v. Rozpočet MŠ na rok 2019 – návrh (na vědomí) 
vi. Rozpočet ZŠ na rok 2019 – návrh (na vědomí) 
vii. Návrh rozpočtu města Veltrusy na rok 2019 (na vědomí) 11 pro 

viii. Různé (vyjádření sdružení obcí a spolků „Memorandum D 8“ k obalovně 
Chvatěruby a hale Daimler – Mercedes aj.) 

b) výborů 

c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 
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1. ÚVOD, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

V 18:06 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil 2. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy. 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích byla na úřední desce Městského úřadu ve Veltrusích zveřejněna v souladu se zákonem 
po dobu nejméně 7 dní, a to od 3. 12. 2018 do 10. 12. 2018. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce“. 

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) dále konstatoval, že 
přítomno je všech 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Starosta dále upozornil, že ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje audio záznam pro 
potřeby vyhotovení zápisu. 

Starosta seznámil přítomné s aktuálním návrhem programu, který doznal několika změn. 

Vysvětluje, že v době kdy dokončoval program, měl od zastupitelů informace o tom, že 

místostarosta může být reálně zvolen. Z následující porady však vyplynulo, že místostarosta 

už nemá dostatečnou podporu. Starosta připomíná, že na minulém ustavujícím zasedání byl 
zvolen pouze starosta, funkce místostarosty obsazena nebyla. Krátce zrekapituloval průběh 
ustavujícího zasedání.  

Před hlasováním o programu vyzval starosta zastupitele k diskuzi, příp. odůvodnění, proč by 
měl být bod 3a) Volba místostarosty stažen z dnešního programu. 

• Zastupitelka Šťastná (za sdružení „Patrioti“) cítí potřebu, aby zástupce města na funkci 
místostarosty byl člen mimo sdružení „Pro Veltrusy“. V prvních kolech jednání navrhovali 
2 neuvolněné zastupitele ze sdružení „Patrioti“, ale tato varianta nebyla akceptována. Na 
základě tohoto rozhodnutí a na základě momentálního zaměstnání navrhovaných členů 
nemůže nikdo ze sdružení „Patrioti“ obsadit funkci uvolněného místostarosty. Za sebe říká, 
že udělají všechno proto, aby se situace již na počátku roku změnila. Prozatím byla vedení 
města nabídnuta pomoc s chodem úřadu. 

• Zastupitelka Bělková se zastupitelky Šťastné ptá, jaké konkrétní kroky podnikají k tomu, 

aby se situace vyřešila. Za sebe konstatuje, že s vyjmutím bodu o volbě místostarosty 
nesouhlasí. Zastupitelka Šťastná momentálně nechce sdělovat konkrétní varianty, protože 
v tomto ohledu nemůže mluvit za ostatní zastupitele mimo sdružení „Pro Veltrusy“. 

• Zastupitelka Krčmová konstatuje, že své služby ohledně obsazení funkce místostarostky 

nabídla a byly odmítnuty.  se ptá, kým konkrétně byly její služby odmítnuty? 
Zastupitelka Krčmová odpovídá, že starostou, který si údajně nedokáže spolupráci s ní 
představit a jelikož nebyla doposud ani zastupitelka, nezná danou problematiku. Starosta 

vyvrací tato tvrzení a konstatuje, že důvodem je především slabý mandát od voličů. 
Zastupitelka Šťastná argumentuje, že minulý místostarosta měl téměř nejméně hlasů od 
voličů a také se prosadil do funkce místostarosty. Starosta argumentuje, že bývalý 
místostarosta byl především řádně zvoleným zastupitelem, nikoliv jmenovaný jako 
náhradník. Připomíná 3 navrhované možnosti za sdružení „Pro Veltrusy“, které byly 
protistranami odmítnuty: prioritně byla tato pozice (uvolněné místostarostky) nabízena 
Ing. Šťastné (ta však zejména z čas. důvodů odmítla), 2. možností byly dvě neuvolněné 
místostarostky a to Ing. Šťastná a Mgr. Bělková, a když ani toto nebylo akceptováno, tak 3. 
možností byl návrh na obsazení uvolněné místostarostky Mgr. Bělkovou, což 6 zastupitelů 
ve svém hlasování odmítlo. 
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• Zastupitelka Bělková se ptá, proč na ustavujícím zasedání zastupitelé hlasovali jinak, než 
jak se domlouvali na poradách zastupitelů. Zastupitelka Šťastná odpovídá, že to bylo 
z důvodu, protože jejich návrhy také nebyly starostou akceptovány a mohla by nastat 

situace, kdy by město nemělo ani starostu. Zastupitelka Bělková odpovídá, že tato situace 
může nastat hned od následujícího měsíce, takové jednání nepovažuje za konstruktivní. 
Starosta souhlasí, je to prodlužování této situace a prohlubování problému. 

• Zastupitel Štulík připomíná, že na poradě zastupitelů mluvili na téma, kdo by uvolněnou 
funkci místostarosty vzhledem k zaměstnání a časové náročnosti mohl vykonávat. 

Zastupitelka Bělková mohla funkci vykonávat ihned, ale zastupitelé ji na ustavujícím 
zasedání nezvolili z důvodu kandidatury ve stejném sdružení jako je starosta. Kdyby 

starosta odstoupil ze své funkce, aby mohl být zvolen místostarosta, funkci starosty by 
stejně neměl kdo vykonávat. Také ho zajímá, jak se situace v lednu zlepší, když ostatní 
zastupitelé mají svá zaměstnání, které jim neumožňují funkci vykonávat.  

•  je z této situace velmi zklamaná. Přemýšlí, jestli jsou k sobě zastupitelé 
upřímní. Zdá se, že všichni zastupitelé chtějí nalézt řešení, ale žádné nalézt nemohou. 
Město potřebuje místostarostu zvolit co nejdřív, i dočasně. Situaci nelze řešit dočasnou 
pomocí pro vedení města, funkce místostarosty má ze zákona určité povinnosti, které musí 
plnit a nikdo jiný je za něj vykonávat nemůže. Město, resp. tito zvolení funkcionáři musí 
dále plnit lhůty např. stanovené správním řádem. Dále jde i o rozvoj města, dokud bude 
starosta ve vedení sám, žádný rozvoj a vše, co je nad rámec povinností se nebude moci 
realizovat nehledě na momentální vytížení starosty, které by mohlo vést i k tomu, že by 

město o starostu přišlo. Místostarosta připravuje i podklady, na základě kterých 
zastupitelstvo rozhoduje o městě a jeho dalším rozvoji, zastupitelé tímto brání sami sobě 
dobře fungovat. V poslední řadě je to velká ostuda. Sedí tady 11 zastupitelů, všichni měli 
v programu, že chtějí hájit zájmy města a teď jsou „v opozici“. Nevěří tomu, že by v lednu 

našli nějaké řešení, když ho nedokázali najít doposud, protože zastupitelku Bělkovou 
ostatní zastupitelé zamítli a zastupitelka Krčmová se dostala do funkce člena zastupitelstva 

na základě odstoupení zvolené kandidátky umístěné na 4. místě, takže nebyla zvolena 
občany. Zastupitelku Krčmovou mohl nicméně někdo navrhnout a zastupitelé mohli 
hlasovat. Vyzývá zastupitele, aby bod o volbě místostarosty nechali na programu a ukázali 
všem občanům, že jsou schopni se dohodnout. V opačném případě hrozí, že město přijde 
o starostu, což dle výsledků voleb nechtějí především občané města. 

•  je zaražen z toho, že se kandidáti napíší na kandidátku, díky hlasům od občanů 
se dostanou do funkce člena zastupitelstva města a následně z ní pak odstoupí. Je to 

ostuda.  

•  připomíná zastupitelům, že všichni na ustavujícím zasedání složili slib 

člena zastupitelstva, ve kterém slíbili, že svou funkci budou vykonávat svědomitě a v zájmu 
města a jejich občanů. To, co se zde teď odehrává, je absolutně nesvědomité, protože 
nechávat starostu ve funkci vedení města samotného, bez pomoci místostarosty, není 
dlouhodobě udržitelné. Není možné, aby jeden člověk vykonával funkci za dva lidi. Již na 
minulém zasedání zastupitelé na dotaz bývalého místostarosty většinově tvrdili, že do 
příštího, tedy tohoto zasedání, bude místostarosta zvolen a dnes chtějí zastupitelé bod o 
volbě místostarosty z programu stáhnout.  

• Zastupitel Havlín připomíná část volebního období, kdy město také fungovalo pouze 
s jedním uvolněným zastupitelem – místostarostou, a to v době, kdy odstoupil starosta 

Ponert nebo když odstoupil jako starosta on sám. 
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•  žádá zastupitelku Šťastnou, pokud k tomu nemá závažné důvody, aby 
představila své konkrétní varianty, kterými plánuje situaci řešit. Zastupitelka Šťastná 

znovu odpovídá, že nebude mluvit za všechny. Starosta i  odpovídá, ať mluví 
konkrétně za sebe. Zastupitelka Šťastná odpovídá, že to nezávisí pouze na ní.  

• Starosta znovu vyzývá zastupitele, aby se každý vyjádřil, zda je ochotný a má možnost 
vykonávat funkci místostarosty. Zastupitelka Šťastná se k tomu nechce vyjadřovat. 
Zastupitel M. Ponert v tuto chvíli neuvažuje o tom, že by vykonával funkci místostarosty. 

Zastupitel P. Ponert má své závazky a v současné době o výkonu funkce místostarosty 
neuvažuje, ale věří, že začátkem roku společně najdou řešení. Zastupitel Novák nemůže 
vykonávat funkci uvolněného místostarosty, ale vzhledem k současné situaci si dokázal 
v práci zařídit předběžný souhlas s možností vykonávat funkci neuvolněného 
místostarosty. Zastupitel Andrle nemá možnost vykonávat funkci uvolněného ani 
neuvolněného místostarosty. Zastupitelka Bělková by byla schopna funkci vykonávat. 

Přednost by však dala funkci neuvolněné místostarostky. Zastupitelka Hrubešová nemá 
možnost vykonávat funkci uvolněné ani neuvolněné místostarostky. Zastupitelka Krčmová 

by vykonávala pouze funkci uvolněné místostarostky. Dodává ale, že funkci vykonávat 
nebude, protože členství v zastupitelstvu získala na základě odstoupení kandidátky a 

připomíná, že není jedinou členkou v zastupitelstvu, která se do zastupitelstva dostala na 
základě odstoupení zvoleného kandidáta. Zastupitel Havlín by funkci místostarosty 
vykonávat nemohl a i kdyby mohl, tak by nechtěl. Je přesvědčený, že v lednu bude 

místostarosta 100 % zvolen.  

• Zastupitelka Šťastná dodává, že jejich názory a postoje jsou ovlivněny i voliči, se kterými 
diskutují a kteří je podporují a to, že tu dnes večer jsou především zástupci sdružení „Pro 
Veltrusy“ ještě neodráží celkovou situaci ve Veltrusích. Starosta nesouhlasí a je názoru, že 
jsou zde zástupci/voliči různých stran a sdružení. 

Starosta dal hlasovat o návrhu změněného programu, který dostál oproti vyvěšenému 
programu několika změn, a to zrušení bodu 3a) Volba místostarosty a přidání bodů 

4a) Dodávka el. energie pro město a příspěvkové organizace – poptávkové řízení z e-aukce, 

5av) Rozpočet MŠ na rok 2019 – návrh (na vědomí), 5avi) Rozpočet ZŠ na rok 2019 – návrh (na 
vědomí), 5avii) Návrh rozpočtu města Veltrusy na rok 2019 (na vědomí) a 5aviii Různé 
(vyjádření sdružení obcí a spolků „Memorandum D 8“ k obalovně Chvatěruby a hale Daimler – 

Mercedes aj.) 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 2. zasedání: 
1) Úvod, schválení programu 

2) Určení ověřovatelů zápisu 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Volba místostarosty 

b) Zřízení, volba předsedy a členů kontrolního výboru 

c) Zřízení, volba předsedy a členů dalších výborů  
d) Rozpočtové opatření č. 3/2018 

e) Rozpočtové provizorium na rok 2019 

f) Společný školský obvod MŠ a ZŠ (obec Spomyšl) 
4) Veřejné zakázky 

a) Dodávka el. energie pro město a příspěvkové organizace – poptávkové řízení z e-aukce 

5) Informace 

a) vedení obce (a případní hosté) 
i. Nabídka na odprodej nemovitosti na nám. A. Dvořáka č. p. 38 a č. p. 356 vč. pozemků parc.č. 48-1, parc.č. 48-2 a parc.č. 1394 

ii. Žádost o převzetí veřejného osvětlení (U Luhu a U Střelnice) 

iii. Rozhodnutí o poskytnutí dotace OPŽP „Oddělený sběr BRKO ve Veltrusích“ (na vědomí) 
iv. Pronájem nebytového prostoru – Chotkova 65 

v. Rozpočet MŠ na rok 2019 – návrh (na vědomí) 
vi. Rozpočet ZŠ na rok 2019 – návrh (na vědomí) 
vii. Návrh rozpočtu města Veltrusy na rok 2019 (na vědomí) 

viii. Různé (vyjádření sdružení obcí a spolků „Memorandum D 8“ k obalovně Chvatěruby a hale Daimler – Mercedes aj.) 

b) výborů 

c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 
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HLASOVÁNÍ: pro návrh: 6 členů, proti návrhu 1 člen (Mgr. Bělková), zdrželi se 4 

členové (Ing. Andrle, Ing. Novák, Ing. Štulík, a Mgr. Volák) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 1 

2. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ 

Dle jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy starosta jmenoval ověřovatele zápisu z 2. 

zasedání Zastupitelstva města Veltrusy Mgr. Bělkovou a Ing. Štulíka. Jmenovaní souhlasili. 

3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA 

3a) Volba místostarosty 

Bod byl stažen z programu.  

3b) Zřízení, volba předsedy a členů kontrolního výboru 

Již na minulém zasedání starosta informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (dle 
§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích). Na ustavujícím zasedání Zastupitelstvo 
zřídilo tříčlenný finanční výbor.  

Volba předsedy kontrolního výboru byla odložena na základě usnesení č. 9 z ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 5. 11. 2018 ve znění: „Zastupitelstvo města 
Veltrusy odkládá volbu předsedy kontrolního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na 
členství ve výborech na nejbližší zasedání.“  

Volba členů kontrolního výboru byla odložena na základě usnesení č. 11 z ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 5. 11. 2018 ve znění: „Zastupitelstvo města 
Veltrusy odkládá volbu členů kontrolního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve 
výborech na nejbližší zasedání.“  

Starosta znovu vyzývá zastupitele k nominacím, případným podáním návrhů na obsazení 
kontrolního výboru. Zastupitelka Šťastná připomíná návrh, který vznesla již na ustavujícím 
zasedání, a to zvolit předsedou kontrolního výboru zastupitele Andrleho. Zastupitel Andrle 

trvá na tom, že by členové kontrolního výboru měli být členové jiné strany, než je vedení 
města. Další návrhy na zvolení do funkce předsedy a členů kontrolního výboru vzneseny 

nebyly. 

Z důvodu nedostatku kandidátů zastupitelé odkládají volbu předsedy a členů kontrolního 
výboru na příští zasedání. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy odkládá volbu předsedy a členů kontrolního výboru z důvodu 
nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželi se 0 členové 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 2 

3c) Zřízení, volba předsedy a členů dalších výborů 

Starosta připomíná, že v minulosti zde fungoval sportovní výbor, kulturní výbor a výbor pro 
rozvoj obce. Vyzývá zastupitele k podání návrhů na zřízení výborů a jejich obsazení. 
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Sportovní výbor 

Zastupitel M. Ponert navrhuje na funkci předsedy sportovního výboru, který by byl tříčlenný, 
zastupitele P. Ponerta.  se ptá na důvod jeho návrhu. Zastupitel M. Ponert 

odpovídá, že z důvodu jeho dosavadní působnosti v oblasti veltruského sportu. Zastupitel 

P. Ponert děkuje za nominaci a kandidaturu přijímá. Zastupitel P. Ponert již jako žák základní 
školy reprezentoval školu a město Veltrusy na různých sportovních akcích, o sport se zajímá 
celý život a je členem Sokola. Příští rok bude 100 let veltruského fotbalu, při kterém hodlá 
spolupracovat s místními fotbalisty, městem a dalšími organizacemi. Jako předseda by navrhl 

zvolit členy sportovního výboru Ivanu Skalickou (členka spolku ASPV) a Otu Marka, který se o 
fotbal zajímá již dlouhodobě. 

Zastupitel Andrle se ptá, zda by nemohl být členem zdejší fotbalový trenér a zastupitel Novák. 

Zastupitel P. Ponert odpovídá, že z pozice zastupitele může být jistě pan Novák nápomocen, 
ale se svým týmem je již tříčlenný výbor obsazený. Zastupitel Andrle očekával možnou 
spolupráci mezi Zastupitelem P. Ponertem a Novákem, ale z důvodu neshody tedy navrhuje 

na předsedu sportovního výboru zastupitele Nováka, který má se sportem i organizováním 

sportovních akcí zkušenosti. Zastupitel Novák kandidaturu přijímá, má připravený koncept, na 
čem by chtěl pracovat ve sportovním výboru. Několik let pracoval na Krajském úřadě na 
odboru mládeže a sportu, kde organizoval spoustu sportovních a mládežnických aktivit. Je 

trenérem mládeže místního fotbalového oddílu. Již ve volebním programu podporovali téma 
výstavby sportovních hřišť. Jako předseda by navrhl zvolit členy sportovního výboru Martinu 

Volákovou (za tělovýchovný spolek ASPV) a Jitku Černou, učitelku ZŠ. 

Zastupitel Štulík doporučuje oba návrhy spojit a vytvořit pětičlenný výbor. Zastupitel M. 

Ponert byl členem pětičlenného sportovního výboru a dle jeho názoru je to nadbytečný počet, 
stačí tříčlenný.  navrhuje, aby byli ve výboru zastupitel P. Ponert a zastupitel 

Novák a vybrali si k sobě třetího člena. Zastupitel P. Ponert s tím nepočítal. Zastupitel Andrle 

navrhuje volbu odložit na další zasedání, aby měli zastupitelé prostor pro diskuzi ohledně 
možné spolupráce mezi zastupiteli. 

PROTINÁVRH USNESENÍ (Ing. Andrle) 

Zastupitelstvo města Veltrusy odkládá volbu předsedy a členů sportovního výboru na nejbližší 
zasedání.  

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 5 členů, proti návrhu 3 členové (Ing. Hrubešová, Mgr. Ing. M. 

Ponert, Mgr. P. Ponert), zdrželi se 3 členové (p. Havlín, p. Krčmová, Ing. Šťastná) 

Návrh nebyl schválen. 

PROTINÁVRH USNESENÍ (Ing. Andrle) 

Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje tříčlenný sportovní výbor a předsedou volí zastupitele 
M. Nováka a členy sportovního výboru Martinu Volákovou a Jitku Černou. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 4 členů, proti návrhu 3 členové (Ing. Hrubešová, Mgr. Ing. M. 
Ponert, Mgr. P. Ponert), zdrželo se 4 člen (p. Havlín, p. Krčmová, Ing. Novák, Ing. Šťastná) 

Návrh nebyl schválen. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje tříčlenný sportovní výbor a předsedou volí zastupitele P. 
Ponerta. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 6 členů, proti návrhu 2 členové (Ing. Andrle, Ing. Štulík), 

zdrželi se 3 členové (Mgr. Bělková, Ing. Novák, Mgr. Volák) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 3 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy volí členy sportovního výboru Ivanu Skalickou a Otu Marka. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 6 členů, proti návrhu 3 členové (Ing. Andrle, Mgr. Bělková, Ing. Novák), zdrželi se 2 členové (Ing. Štulík, Mgr. Volák) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 4 

Výbor pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby 

Zastupitelka Šťastná navrhuje zvolit do funkce předsedkyně výboru pro rozvoj obce, ekologii 
a sociální služby, který by byl pětičlenný, zastupitelku Krčmovou, která byla členkou již za 
minulého zastupitelstva a práci ve výboru již zná a zajímá se i o sociální služby. Zastupitelka 

Krčmová kandidaturu přijímá. Jako předsedkyně by navrhla zvolit členy výboru p. Kejkrtovou, 

Ing. arch. Václavíka, p. Loudu a zastupitele Havlína. Zastupitel Andrle projevuje zájem o 
členství ve výboru, ale zastupitelka Krčmová trvá na svém návrhu. 

Zastupitel Novák doplňuje, že sdružení „Pro Veltrusy“ mělo silný volební program pro rozvoj 
obce a rádo by v tom pokračovalo i prací ve výborech. Ptá se, zda by bylo možné nahradit 
jednoho navrhovaného člena někým ze sdružení „Pro Veltrusy“. Starosta poznamenává, že je 
neobvyklé, že by byl zastupitel odmítnut. Zastupitel Havlín by se členství ve výboru pro rozvoj 
obce, ekologii a sociální služby vzdal výměnou za členství v kontrolním výboru, až bude 
ustanovený. Zastupitelka Krčmová navrhuje odložit volbu členů výboru na další zasedání, 
z důvodu potřebných diskuzí s kandidáty na členství ve výboru. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje pětičlenný výbor pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby 

a předsedkyní volí zastupitelku Věru Krčmovou. Volbu členů výboru pro rozvoj obce ekologii a 

sociální služby zastupitelstvo odkládá na nejbližší zasedání.  

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (p. Krčmová) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 5 

Další výbory 

Volba předsedy kulturního výboru se odkládá na lednové zasedání. Starosta navrhuje zřídit 
také stavební komisi jako poradní orgán. 

3d) Rozpočtové opatření č. 3/2018   

Rozpočtová opatření vycházejí z pojetí § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou to taková opatření, která  

v daném rozpočtovém období mění závazné ukazatele rozpočtu na základě možných úprav  

v rámci organizačních, metodických nebo věcných změn, podléhají schválení zastupitelstva 
obce ve smyslu vyhrazené pravomoci dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích 

Starosta města předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3/2018 

(část 2 podkladů), který byl připraven účetní. 

Po těchto rozpočtových změnách se objem příjmů sníží  o - 1.650.389,57 Kč, tj. celkové příjmy 
budou činit 43.584.459,47 Kč, objem výdajů se sníží o - 1.650.389,57 Kč, tj. celkové výdaje 
budou činit 57.854.512,71 Kč, financování se nezmění tj. celkové financování ve výši 
14.270.053,24 Kč. Rozpis je uveden v příloze k rozpočtovému opatření č. 3/2018  (část 2 
podkladů).  

Kromě položek (část 2 podkladů), které starosta obce předkládá ke schválení formou 
rozpočtového opatření, je zastupitelům pro informaci též předložen přesun položek v rámci 
jednotlivých paragrafů rozpočtu, které rozpočtovému opatření nepodléhají. 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 §84 zákona 128/2000 Sb. zákon 
o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2018 v předložené podobě. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Hrubešová) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 6 

3e) Rozpočtové provizorium na rok 2019 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění zákona č. 24/2017 
Sb., o rozpočtové odpovědnosti vypracovává město svůj rozpočet na základě údajů státního 
rozpočtu a rozpočtu kraje, kterými jsou určeny konkrétní vztahy k rozpočtu města. 

Podle § 13 zák. 250/2000 Sb., nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, 
řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení rozpočtu 
pravidly rozpočtového provizoria. 

Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem 
předchozího roku, tj. roku 2018, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce 
schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv. 

NÁVRH NA USNESENÍ 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019 s těmito pravidly: 
Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem roku 2018, 
navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a 
hradit závazky z uzavřených smluv. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 7 

3f)  Společný školský obvod MŠ a ZŠ (obec Spomyšl) 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Dne 29. 11. 2018 byla městu Veltrusy doručena žádost o informaci od obce Spomyšl, zda by 
s touto obcí město Veltrusy uzavřelo dohodu o vytvoření společného školského obvodu 
mateřské a základní školy.  

Ohledně společného školského obvodu základní školy byla smlouva mezi městem Veltrusy a 
obcí Spomyšl uzavřena již v roce 2005 a nebyla dosud dodatkována či vypovězena.  

(Pozn. Ve školním roce 2018/19 navštěvují veltruskou základní školu 2 děti z této obce.) 

Starosta doporučuje žádost zamítnout z důvodu hraniční naplněnosti mateřské školy ve 
Veltrusích a informovat vedení obce Spomyšl o existující smlouvě o společném školském 
obvodu základní školy z roku 2005. 

NÁVRH NA USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s uzavřením dohody o vytvoření společného 
školského obvodu mateřské školy s obcí Spomyšl. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 8  
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4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4a) Dodávka elektrické energie pro město a příspěvkové organizace 
– poptávkové řízení z e-aukce 

Na základě ukončení účinnosti smlouvy s dodavatelem elektrické energie Amper Market, a. s. 

předkládá vedení města výsledky průzkumu trhu (část 2 podkladů), zhotovené ve spolupráci 
s panem Radkem Drmotou (pův. A-tender, s. r. o.), který zajišťoval výběrové řízení pomocí e-

aukce již v roce 2016. 

V rámci poptávkového řízení bylo osloveno 11 možných dodavatelů elektrické energie pro 
město a příspěvkové organizace, na poptávku reagovaly 3 dodavatelé. 

Pořadí uchazečů Účastník (dodavatel) Celková nabídka [ Kč ] 

1. Vemex Energie a. s  965 037,59  

2. Amper Market a. s.  973 320,68  

3. SPP a. s.  1 002 188,07  

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. 

Pro nabídku na dobu 24 měsíců je nejvýhodnější dodavatel: 

VEMEX ENERGIE, a. s. s celkovou nabízenou částkou 965 038 Kč bez DPH (24 měsíců). 

Ke zvážení dává starosta cenovou nabídku stávajícího dodavatele (Amper Market, a. s., která 
je jen o cca 8 tis. Kč vyšší). 

Na základě předložené cenové nabídky vedení města navrhuje uzavřít smlouvu (část 3 

podkladů) na dodávky elektrické energie se společností VEMEX ENERGIE, a. s. na 24 měsíců. 

Zastupitelka Šťastná navrhuje prodloužit smlouvu s původním dodavatelem, protože rozdíl 
není významný a při změně dodavatele je to z účetního i administrativního hlediska příliš 
komplikované. Starosta souhlasí s uzavřením smlouvy na základě dobrých zkušeností se 

stávajícím dodavatelem. 

NÁVRH NA USNESENÍ 

Na základě provedeného průzkumu trhu zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením 
smlouvy na dodávky elektrické energie pro město a příspěvkové organizace se společností 
AMPER MARKET, a. s. na dobu 24 měsíců (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020). 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 9 

5. INFORMACE 

5a) Vedení obce 

5ai) Nabídka na odprodej nemovitosti na nám. A. Dvořáka č. p. 38 a č. p. 356 vč. 
pozemků parc. č. 48/1, parc. č. 48/2 a parc. č. 1394 

Město Veltrusy obdrželo 28. 10. 1018 nabídku na odprodej nemovitosti na nám. A. 
Dvořáka č. p. 38 a č. p. 356 včetně pozemků parc. č. 48/1, parc. č. 48/2 a parc. č. 1394 
za cenu 12.000.000 Kč. Zastupitelé se byli ve vile již podívat. Starosta kontaktoval 
majitelku vily, aby k nabídce doložila přílohou geometrický plán, protože z uvedených 
pozemků není zřejmé, které pozemky nabídka obsahuje. Za vilou je pozemek velký 
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přes 2.000 m2 na zajímavém strategickém místě, nicméně podle prvotních návrhů 
tento pozemek nabídka neobsahuje. Toto je třeba ověřit v geometrickém plánu, který 
by majitelka společně s odhadem ceny nemovitosti měla dodat v nejbližší době.  

Zastupitel Štulík konstatuje, že mu nabídka na odprodej nemovitostí přijde 
nevyhovující, protože není nabízen např. pozemek směrem k ulici a nebude tak 

možné obsluhovat nemovitost z vlastního pozemku. Dále je tam stará trafostanice, 
která má cca 100 m2, starosta dodává, že majitelka potvrzovala na trafostanici 

uzavřenou smlouvu, ale nejsou zatím vyjasněná věcná břemena ohledně vedení sítí 
přes pozemky. 

5aii) Žádost o převzetí veřejného osvětlení (U Luhu a U Střelnice) 

Město Veltrusy obdrželo 21. 11. 2018 žádost o převzetí veřejného osvětlení v lokalitě 
U Střelnice a U Luhu. Starosta se v příštím týdnu sejde s developerem, chce zjistit kolik 

je v lokalitě osvětlení a s jakou spotřebou. Dále chce starosta s developerem zajistit 

spolupráci ohledně chodníků vedoucích do obce. 

5aiii) Rozhodnutí o poskytnutí dotace OPŽP „Oddělený sběr BRKO ve Veltrusích“ 
(na vědomí) 

Starosta předkládá zastupitelům Rozhodnutí o poskytnutí dotace OPŽP „Oddělený 
sběr BRKO ve Veltrusích“. Starosta vysvětluje, že je změněn termín ukončení projektu 
a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení.  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí předložené Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (změna z 9.11.).  

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 10  

5aiv) Pronájem nebytového prostoru – Chotkova 65 

O pronájem nebytového prostoru v Chotkově ulici č.p. 65 již byl projeven zájem.  
Projektant však doporučuje, aby se budova podřízla a zaizolovala, než se do prostorů 

nájemník přemístí. Tato částka se také projeví v rozpočtu města na rok 2019. Dotace 
na rekonstrukci celé budovy letos nevyšla. (Starosta bude sledovat nové dotační 
výzvy, např. z MAS Přemyslovské Střední Čechy, o.p.s.) Právní zástupkyně města do 
té doby připraví nájemní smlouvu. 

5av) Rozpočet MŠ na rok 2019 – návrh (na vědomí) 

5avi) Rozpočet ZŠ na rok 2019 – návrh (na vědomí) 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Mateřská škola Veltrusy a Základní škola Veltrusy předkládají zastupitelstvu na 

vědomí návrhy rozpočtů na rok 2018. 

Rozpočet příspěvkové organizace je sestavován na rozpočtový rok (tedy kalendářní 
rok). Rozpočet obsahuje plán kompletních nákladů a výnosů včetně doplňkových 
činností a měl by obsahovat dále rozpočet za minulý rok a dále plnění (asi 
předpokládané do konce roku).  

Návrh rozpočtu MŠ a ZŠ pro rok 2019 bude nejméně po dobu 15 dnů před jeho 
projednáváním zřizovatelem zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 
způsobem umožňující dálkový přístup. 

Poznámka: 
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Návrh střednědobého rozpočtu MŠ a návrh rozpočtu MŠ připravuje příspěvková 
organizace. Tyto návrhy musí být zveřejněny do 15 dnů před jeho projednáváním 
zřizovatelem. Za zřizovatele je kompetentní osobou ke schválení rada obce, tam kde 
rada není, tak se bude jednat o starostu. Následně má být do 30 dnů po schválení 
těchto návrhů zase zveřejněn.  

Z hlediska návrhu rozpočtu bude stejně jako u střednědobého výhledu nejprve 
zpracován pracovní materiál, dojde k jeho zkonzultování se zřizovatelem a teprve poté 
bude jako oficiální návrh zveřejněn.  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí předložený návrh rozpočtu mateřské 
školy Veltrusy na rok 2019 a bere na vědomí návrh předložených rozpočtovaných 

provozních výdajů základní školy Veltrusy na rok 2019 hrazených městem. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 11.  

5avii) Návrh rozpočtu města Veltrusy na rok 2019 (na vědomí)  
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vypracovává 
město finanční plán - svůj rozpočet (část 2 podkladů)  

Návrh rozpočtu města pro rok 2019 v základních parametrech vychází a navazuje na 
střednědobý výhled rozpočtu města na období 2018 – 2022, z předpokladu 
schváleného státního rozpočtu pro rok 2019 a v podrobnostech pak realizovaných 
příjmů a výdajů letošního rozpočtu a předpokladu jejich naplnění. 

Rozpočet města je navržen jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen finančními 
prostředky z minulých let (přebytku hospodaření za rok 2018). Rozpočet města 
zajišťuje základní chod města, běžnou správu a údržbu města, údržbu a opravy 
městského majetku, chod městského úřadu a příspěvkové organizace. Hlavními 
prioritami pro rok 2019 jsou úkoly, které se nepodařilo zabezpečit v roce 2018, tj. 

dokončení přechodů na Nám. Ant. Dvořáka a chodníku Třebízského x Alešova, 
parkoviště u hřiště u Sokolovny, výstavba chodníků svépomocí, dokončení územního 
plánu, dokončení chodníku ul. Klicperova. 

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny, jako každý rok, zejména daňovými příjmy, které jsou 
nejvýznamnější součástí rozpočtu a představují 95 % veškerých příjmů obce. Při 
stanovení jejich výše vychází návrh z předpokládané výše výnosu jednotlivých daní 
pro rok 2019.  Co se týká místních poplatků, tak změna bude v poplatku za komunální 
odpad, kdy bude v 1/2018 nabývat nová platnost obecně závazné vyhlášky. Příspěvek 
na výkon státní správy, který je městu poskytován prostřednictvím Středočeského 
kraje, zůstává na stejné výši. Ostatní příjmy rovněž zůstávají téměř stejné jako 
v letošním roce. 

Výdaje rozpočtu vychází rovněž z výdajů letošního roku a zajištění základního chodu 
města. Rozpočet počítá s nutnými opravami některých budov – dům hrobníka, 
příprava projektové dokumentace a stavebních dokumentace na dům lékařů a ZŠ a 
případně dalších nemovitostí. Převážná část výdajů slouží k zajištění chodu města 

(údržba a opravy městského majetku, veřejné osvětlení, sběr a svoz komunálního 
velkoobjemového, nebezpečného a biologického odpadu, činnost městského úřadu 
(výkon správy a samosprávy) zabezpečení provozu školky a školy (neinvestiční 
příspěvek PO). Dále návrh rozpočtu počítá s podporou společenského a kulturního 
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života ve městě, příspěvky společenským organizacím a spolkům a podporu 
tradičních akcí v rámci grantového programu.  

Součástí návrhu rozpočtu je návrh na tvorbu a použití sociálního fondu potřeb. 

Financování představuje zabezpečení financování schodku rozpočtu, který bude 
hrazen z finančních prostředků minulých let – přebytkem hospodaření roku 2018 

(návrh přepokládá ve výši 15 mil. Kč).  

Návrh rozpočtu obce pro rok 2019 bude nejméně po dobu 15 dnů před projednáním 
v zastupitelstvu města zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě způsobem 
umožňující dálkový přístup. 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně, ve lhůtě stanovené 

do 10. 1. 2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 
23. 1. 2019 (datum bude potvrzeno). 

Starosta města přečetl návrh Rozpočtu pro rok 2019. Zastupitelstvo města projednalo 
a vzalo na vědomí návrh rozpočtu pro r. 2019, který je koncipován jako schodkový. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, návrh 
rozpočtu na rok 2019. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 12.  

5aviii) Různé (vyjádření sdružení obcí a spolků „Memorandum D 8“ k obalovně 
Chvatěruby a hale Daimler – Mercedes aj.) 

Starosta seznamuje nové zastupitele se členstvím města Veltrusy ve sdružení obcí a 
spolků „Memorandum D 8“, které usiluje o ochranu životního prostředí a vyjadřuje 
se k záměrům a projektům velkých stavebních hal u silnice II/608, která je v dnešní 
době již tak přetížená. V roce 2019-2020 by měla vzniknout největší hala v České 
republice Daimler – Mercedes naproti betonárce vedle pískovny. Naproti tomuto 

areálu má vzniknout obalovna asfaltových hmot Chvatěruby. Sdružení obcí nechalo 
vypracovat znalecké posudky a v rámci řízení uplatňuje své připomínky a námitky. 

Dnes 10. 12. 2018 přišla žádost o odprodej pozemku parc. č. 125/86 v majetku města. 

Žadatel nabízí částku 1.800 Kč za m2.  Na pozemku uvažuje vybudovat komunitní 
centrum, ve kterém by byla např. cukrárna, kavárna a sál pro společenské akce. 

Starosta konstatuje, že město nemá ve vlastnictví tolik pozemků, aby je mohlo 
prodávat, navíc město má již zadaný projekt na komunitní centrum, který by mohl být 
ve stávajícím domě služeb. Tento bod nechává zastupitelům a výborům do ledna ke 
zvážení a žadatele vyzval, aby do té doby předložil podrobnější specifikaci záměru. 

Starosta informuje o zahájení realizace stavby obnovy sítí nízkého napětí  
(v ul. Žižkova a řadě navazujících ulic), která začne v lednu a bude probíhat přibližně 
do června 2019. Investorem je ČEZ Distribuce, a. s., stavbu bude realizovat firma 
Elektromontáže Miloslav Kalců. Stavba bude probíhat po etapách. 

4a) Výbory 

Zastupitelka Krčmová požaduje informaci o tom, jak se vybírají poplatky za popelnice. Zdá se 
jí, že popelnic je moc. Starosta odpověděl, že zajistí podklady od účetní města. 
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4a) Zastupitelé 

Starosta informoval o následujících termínech zasedání. 

NÁVRH NA USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí následující termíny konání příštích zasedání 
zastupitelstva: 

• 23. 1. 2019 

• 20. 2. 2019 

• 27. 3. 2019 

• 24. 4. 2019 

• 29. 5. 2019 

• 26. 6. 2019 

• 31. 7. 2019 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 13. 

6. DISKUZE 

•  se ptá, zda se platí poplatek za odpad podle počtu popelnicí. Starosta 

odpovídá, že poplatek je za občana. 

•  (člen redakce Veltruských listů) prý zaznamenal ze strany zastupitelů nějaké 
výhrady k obsahové stránce Veltruských listů. Vyzývá zastupitele, aby se podíleli na 
obsahové stránce. Zastupitelka Šťastná žádá o delší termíny na dodání článků do 
Veltruských listů. 

7. ZÁVĚR 

Na závěr předsedající poděkoval všem přítomným za dnešní účast a ukončil 2. zasedání 
Zastupitelstva města Veltrusy v 20:58 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 

23. 1. 2019. 
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Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 10. 12. 2018 – zápis číslo 2 

 

1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 2. zasedání.  
Schváleno: 6-1-4 

2. Zastupitelstvo města Veltrusy odkládá volbu předsedy a členů kontrolního výboru z důvodu 
nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání. 
Schváleno: 11-0-0 

3. Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje tříčlenný sportovní výbor a předsedou volí zastupitele P. 
Ponerta. 

Schváleno: 6-2-3 

4. Zastupitelstvo města Veltrusy volí členy sportovního výboru Ivanu Skalickou a Otu Marka. 
Schváleno: 6-3-2 

5. Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje pětičlenný výbor pro rozvoj obce, ekologii a sociální 
služby a předsedkyní volí zastupitelku Věru Krčmovou. Volbu členů výboru pro rozvoj obce 

ekologii a sociální služby zastupitelstvo odkládá na nejbližší zasedání.  
Schváleno: 10-0-1 

6. Zastupitelstvo města schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 §84 zákona 128/2000 Sb. zákon 
o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2018 v předložené podobě. 
Schváleno: 10-0-1 

7. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019 s těmito pravidly: 
Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem roku 2018, 
navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a 
hradit závazky z uzavřených smluv. 
Schváleno: 11-0-0 

8. Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s uzavřením dohody o vytvoření společného 
školského obvodu mateřské školy s obcí Spomyšl. 
Schváleno: 11-0-0 

9. Na základě provedeného průzkumu trhu zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením 
smlouvy na dodávky elektrické energie pro město a příspěvkové organizace se společností 
AMPER MARKET, a. s. na dobu 24 měsíců (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020). 

Schváleno: 11-0-0 

10. Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí předložené Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(změna z 9. 11.).  

Schváleno: 11-0-0 

11. Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí předložený návrh rozpočtu mateřské školy 
Veltrusy na rok 2019 a bere na vědomí návrh předložených rozpočtovaných provozních výdajů 
základní školy Veltrusy na rok 2019 hrazených městem. 
Schváleno: 11-0-0 
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12. Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, návrh rozpočtu města Veltrusy na 

rok 2019. 

Schváleno: 11-0-0 

13. Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí následující termíny konání příštích zasedání 
zastupitelstva: 23. 1. 2019, 20. 2. 2019, 27. 3. 2019, 24. 4. 2019, 29. 5. 2019, 26. 6. 2019, 31. 

7. 2019 

Schváleno: 11-0-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2018 

 

Ověřovatelé: Mgr. Barbora Bělková        

Ing. Vladimír Štulík        

Starosta: Mgr. Filip Volák        

Zapsala:  Nikola Formanová 


