Místo konání:

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy,
konaného 23. 1. 2019 od 18:00 hodin.
Hasičský dům Veltrusy (Seifertova 488, Veltrusy)

Doba trvání:

18:08 – 21:15

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:

Havlín Bronislav, Mgr. Ponert Petr

Navržený program:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a) Volba místostarosty
b) Volba členů Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby
c) Volba předsedy a členů kontrolního výboru
d) Zřízení, volba předsedy a členů kulturního výboru
e) Rozpočet města na rok 2019
f) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS
g) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
h) Podání žádosti ZŠ o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární
prevence
i) Smlouva o spolupráci při zajišťování sociálních služeb ve Veltrusích
j) Souhlas s pracovněprávním vztahem zastupitele (manažer ESF projektu)
k) Pověření zastupitelů k provádění svatebních obřadů a schválení oddávacího dne
l) Žádost o odprodej pozemku 125/86
m) Žádost o odprodej pozemků 841/4, 841/5 a 841/8
n) Podání žádosti o dotaci SFŽP – elektromobil
o) Podání žádosti o dotaci MMR – rekonstrukce Hálkovy ulice
4) Veřejné zakázky
a) Informace – chystané veřejné zakázky v 1. pololetí 2019
5) Informace
a) vedení obce (a případní hosté)
i. Memorandum D 8 – informace o činnosti sdružení obcí a spolků
ii. Přeložka nízk. napětí v ul. Žižkova a sousedních ulicích
iii. Aktuální dotační možnosti (SFŽP: elektromobil, MMR: hřiště, komunikace aj.)
iv. Přístavba ZŠ
v. Různé
b) výborů
c) zastupitelů
6) Diskuze
7) Závěr
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1. ÚVOD, SCHVÁLENÍ PROGRAMU

V 18:08 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil 3. 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 16. 1. 2018 do 23. 1. 2018. (příloha 1) Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) 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 oproti
zveřejněnému programu několika změn, a to přidání bodů 3n) Podání žádosti o dotaci SFŽP –
elektromobil a 3o) Podání žádosti o dotaci MMR – rekonstrukce Hálkovy ulice a doplnění
informací v bodu 5a). Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se k navrhovanému
programu. Zastupitel Andrle navrhuje změnit pořadí bodů 3b) a 3c) tak, aby byl bod 3b) Volba
předsedy a členů kontrolního výboru a bod 3c) Volba členů Výboru pro rozvoj obce, ekologii a
sociální služby, a to z důvodu pravděpodobnosti zvolení předsedy kontrolního výboru a s tím
související další obsazení výborů. Starosta dal hlasovat o návrhu změněného programu.
PROTINÁVRH USNESENÍ (Ing. Andrle)
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 3. zasedání:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a) Volba místostarosty
b) Volba předsedy a členů kontrolního výboru
c) Volba členů Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby
d) Zřízení, volba předsedy a členů kulturního výboru
e) Rozpočet města na rok 2019
f) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
g) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
h) Podání žádosti ZŠ o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence
i) Smlouva o spolupráci při zajišťování sociálních služeb ve Veltrusích
j) Souhlas s pracovněprávním vztahem zastupitele (manažer ESF projektu)
k) Pověření zastupitelů k provádění svatebních obřadů a schválení oddávacího dne
l) Žádost o odprodej pozemku 125/86
m) Žádost o odprodej pozemků 841/4, 841/5 a 841/8
n) Podání žádosti o dotaci SFŽP – elektromobil
o) Podání žádosti o dotaci MMR – rekonstrukce Hálkovy ulice
4) Veřejné zakázky
a) Informace – chystané veřejné zakázky v 1. pololetí 2019
5) Informace
a) vedení obce (a případní hosté)
i.
Memorandum D 8 – informace o činnosti sdružení obcí a spolků
ii.
Přeložka nízk. napětí v ul. Žižkova a sousedních ulicích
iii. Aktuální dotační možnosti (SFŽP: elektromobil, MMR: hřiště, komunikace aj.)
iv. Přístavba ZŠ
v.
Různé
b) výborů
c) zastupitelů
6) Diskuze
7) Závěr

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 6 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 5 členů
(Ing. Hrubešová, p. Krčmová, Mgr. Ing. M. Ponert, Mgr. P. Ponert, Ing. Šťastná)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 1.

2. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ
Dle jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy starosta jmenoval ověřovatele zápisu z 3.
zasedání Zastupitelstva města Veltrusy Bronislava Havlína a Mgr. Petra Ponerta. Jmenovaní
souhlasili.
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3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
3a) Volba místostarosty
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo 5. 11. 2018, byl určen
počet místostarostů – a to jeden, uvolněný.
V tajné volbě však nebyl nikdo zvolen (Mgr. Bělková obdržela 5 hlasů, žádný jiný kandidát
nebyl navržen).
Na 2. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo 10. 12. 2018, byl bod o volbě
místostarosty po dlouhé diskuzi usnesením č. 1 stažen z programu.
Z důvodu potřebnosti obsazení této pozice vyzývá starosta znovu členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci místostarosty a k podávání návrhů na způsob volby místostarosty
(tajná či veřejná).
Zastupitel Novák podal návrh na veřejné hlasování z důvodu urychlení volebního procesu.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovat:
NÁVRH USNESENÍ (Ing. Novák)
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje veřejný způsob volby místostarosty.

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželi se 2 členové (Ing.
Andrle, Ing. Hrubešová)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 2.

Zastupitelka Šťastná k neobsazení funkce místostarosty konstatuje, že to není taková
tragédie, jak celá situace vyznívá a připomíná doby, kdy v minulosti bylo vedení města také
neúplné. Myslí si, že k návrhům celou dobu přistupovali zodpovědně, nechtěli místo obsadit
jen tak někým, chtějí vybrat kompetentního člověka, za kterého se mohou postavit, což
způsobilo zpoždění. Zastupitelka Šťastná navrhuje zvolit do funkce místostarostky Ing.
Hrubešovou. Je přesvědčená, že ona je člověk kompetentní, váží si jí ze strany lidské i odborné.
Zná málo tak skromných a pracovitých lidí jako je ona. Lidi se snaží získat svou pracovitostí,
nikoli zveřejňováním zkreslených informací na internetu a podobným způsobem. Starosta
reaguje, že i jeho návrhy, kdy nejdříve navrhoval na funkci uvolněné místostarostky právě Ing.
Šťastnou – což bylo odmítnuto, poté Ing. Šťastnou a Mgr. Bělkovou na funkce dvou
neuvolněných místostarostek – to také nevyšlo a nakonec Mgr. Bělkovou na funkci uvolněné
místostarostky (což neprošlo volbou), tyto návrhy jsou dle starosty také kompetentní a
plnohodnotné stejně jako je nominace Ing. Hrubešové. Zastupitelka Šťastná si myslí, že její
návrh může na úřad přinést zase jiný pohled a energii, netvrdí, že by zastupitelka Bělková byla
nekompetentní.

Zastupitel Novák konstatuje, že s Ing. Hrubešovou na funkci místostarostky nemá problém a
ruku pro ni zvedne, protože si je jistý, že bude na úřadě pracovat dobře. Nemyslí si ale, že je
správné, aby jméno navrhovaného kandidáta slyšel až dnes poprvé. Takové věci by se měly
řešit na poradách zastupitelů, aby měl čas přemýšlet, příp. si se zastupitelkou Hrubešovou
promluvit, protože pro fungování úřadu by bylo lepší, aby měla širší podporu, než je 6 hlasů.
Zastupitelka Šťastná věří, že pokud její návrh bude odsouhlasen, emoce se zklidní, bude tam
zástupce sdružení „Pro Veltrusy“ i zástupce za sdružení ostatních. Vyzývá zastupitele, aby se
nad celou situaci povznesli, místostarostu zvolili, aby město mohlo fungovat, protože
strategicky nejvýznamnější priority mají stejné. Tímto by debatu ukončila.
Zastupitelka Hrubešová kandidaturu přijímá a doufá, že se situace uklidní a zastupitelé začnou
pracovat více společně. Zastupitel Štulík se ptá, kdy může do zastupitelka Hrubešová do
strana 3 z 19

funkce nastoupit, zda ihned nebo od 1. 2. 2019, odpovídá, že vzhledem k tomu, že musí v práci
dokončit záležitosti týkající se účetní závěrky, tak koncem března nebo v dubnu. Starosta
odpovídá, že to bude komplikované, protože podle legislativy se stává uvolněnou starostkou
dnem zvolení.
Byla vyhlášena 5minutová přestávka z důvodu potřebných konzultací, která se protáhla na 45
minut.
Po dohodě s navrhovanou kandidátkou během přestávky se zastupitelstvo domluvilo odložit
volbu místostarostky na únorové zasedání, až se vyjasní situace se zaměstnavatelem Ing.
Hrubešové.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy po diskusi odkládá volbu místostarosty na únorové zasedání.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Mgr.
Bělková)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 3.

3b) Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Již na ustavujícím 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 kontrolní 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.“
Na 2. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy starosta znovu vyzval zastupitele k nominacím,
případným podáním návrhů na obsazení kontrolního výboru. Zastupitelka Šťastná připomněla
návrh, který vznesla již na ustavujícím zasedání, a to zvolit předsedou kontrolního výboru
zastupitele Ing. Andrleho. Zastupitel Andrle trval 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.
Volba předsedy a členů kontrolního výboru byla odložena na základě usnesení č. 2 z 2.
zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 10. 12. 2018 ve znění:
„Zastupitelstvo města Veltrusy odkládá volbu předsedy a členů kontrolního výboru z důvodu
nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.“
Starosta nyní znovu vyzývá zastupitele k nominacím, případným podáním návrhů na obsazení
kontrolního výboru.
Zastupitel P. Ponert navrhuje zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru, který by byl
tříčlenný, zastupitele Havlína. Zastupitel Štulík navrhuje zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru, který by byl tříčlenný zastupitele Andrleho i přesto, že to dříve odmítal, protože
odmítal z důvodu předpokladu obsazení vedení města z jednoho sdružení, pak by jakožto člen
ze stejného sdružení nechtěl obsadit také funkci předsedy kontrolního výboru. Nyní je ale
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jasné, že místostarostka bude z jiného sdružení. Zastupitel Andrle kandidaturu přijímá. Jako
předseda by navrhl zvolit členy tříčlenného kontrolního výboru Michala Koldinského a
zastupitele Havlína, který již na minulém zasedání projevil zájem o členství v kontrolním
výboru. Zastupitel Havlín děkuje zastupiteli P. Ponertovi za nominaci i zastupiteli Andrlemu
za nabídku, nicméně se rozhodl, že nominaci přijímá také, protože výbor je povinný a čekalo
se již dlouho. Že bude nominovaný protikandidát, se dozvěděl 2 hodiny před zasedáním, a to
už měl členy vybrané i jimi odsouhlasenou účast. Jako předseda by navrhl zvolit členy
tříčlenného kontrolního výboru Mgr. Jiřího Tarabu a Richarda Kyselého. Zastupitelka Šťastná
konstatuje, že 4 roky kontrolní výbor nikdo obsadit nechtěl, nyní ho znovu nikdo obsadit
nechtěl a zastupiteli Andrlemu to nabízela již na minulých zasedáních a on argumentoval tím,
že není kompetentní, na funkci se necítí a že by měl funkci vykonávat někdo s právním
vzděláním, ať výbor obsadí protikandidáti, viz výše. Když se na poradách mluvilo o tom, že by
funkci obsadil zastupitel Havlín, nikdo se k tomu nevyjádřil. Zastupitelka Bělková se ptá
zastupitele Havlína, z jakého důvodu se rozhodl obsadit funkci člena kontrolního výboru
Richardem Kyselým (v zastupitelstvu minulé volební období), který prokázal svou vůli pracovat
pro město nejnižší účastí na zasedáních ze všech (21 %), jakou práci a jaký přínos ve výboru od
něj očekává. Zastupitel Havlín odpovídá, že se domluvili na práci, která bude v rámci výboru
probíhat. Členy kontrolního výboru budou volit zastupitelé, takže se k členství R. Kyselého
mohou vyjádřit. Pokud nebude zvolen p. Kyselý, bude hledat jiného člena. Starosta konstatuje,
že mu nepřijde spravedlivé obsazení členů ve všech výborech kandidáty z opačných sdružení,
vzhledem ke snaze zastupitelů za sdružení „Pro Veltrusy“, kteří navrhovali obsazení ve
výborech i členy z opačných sdružení. Obsazení kontrolního výboru navržené zastupitelem
Havlínem nebudí ve starostovi důvěru.
NÁVRH USNESENÍ (Ing. Štulík)
Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jakuba Andrleho.

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 5 členů, proti návrhu 2 členové (Mgr. Ing. M. Ponert, Mgr. P.
Ponert), zdrželi se 4 členové (p. Havlín, Ing. Hrubešová, p. Krčmová, Ing. Šťastná)
Návrh nebyl schválen.
NÁVRH USNESENÍ (Mgr. P. Ponert)
Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou kontrolního výboru Bronislava Havlína.

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 6 členů, proti návrhu 3 členové (Ing. Andrle, Ing. Novák, Mgr.
Volák), zdrželi se 2 členové (Mgr. Bělková, Ing. Štulík)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 4.

Zastupitel Novák vyzývá zastupitele Havlína k přehodnocení členů kontrolního výboru, ten
však již má s členy funkci dohodnutou. Navrhuje rozšířit počet členů kontrolního výboru na 5,
pokud budou další 2 kandidáti. Zastupitel Andrle navrhuje sebe a Michala Koldinského. S tím
zastupitel Havlín nesouhlasí a navrhuje případné rozšíření výboru odložit na únor.

NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy volí členy kontrolního výboru Mgr. Jiřího Tarabu a Richarda
Kyselého.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 6 členů, proti návrhu 3 členové (Mgr. Bělková, Ing. Novák,
Mgr. Volák), zdrželi se 2 členové (Ing. Andrle, Ing. Štulík)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 5.
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3c) Volba členů Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby
Na 2. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo 10. 12. 2018, zastupitelstvo
usnesením č. 5 zřídilo pětičlenný Výbor pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby a
předsedkyní zvolilo zastupitelku Věru Krčmovou. Volbu členů Výboru pro rozvoj obce ekologii
a sociální služby zastupitelstvo odložilo na nejbližší zasedání, z důvodu potřebných diskuzí s
kandidáty na členství ve výboru.
Předsedkyně výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby po proběhlých diskuzích
navrhuje zvolit členy výboru Michaelu Kejkrtovou, Ing. arch. Marka Václavíka, Jaroslava Loudu
a Annu Lískovou.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy volí členy Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby
Michaelu Kejkrtovou, Ing. arch. Marka Václavíka, Jaroslava Loudu a Annu Lískovou.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 1 člen (Mgr. Bělková), zdrželi se 2
členové (Ing. Andrle, Ing. Štulík)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 6.

3d) Zřízení, volba předsedy a členů kulturního výboru
Kulturní výbor města Veltrusy je zřizován tradičně zastupitelstvem, organizuje řadu kulturní
akcí – z těch větších jde především o Veltruský masopust, Zahájení adventu a „Happening na
starém mostě“, dále organizuje další kulturní akce (besedy v klubovně sokolovny, výstavy ve
Výstavní síni Ladislava Čepeláka, koncerty na různých místech v obci, divadelní zájezdy, výroční
akce aj.). Dále též koordinuje a pomáhá s propagací ostatních kulturních akcí veltruských
spolků, škol a Státního zámku Veltrusy, příp. i sousedních obcí.
Z důvodu značného počtu kulturních akcí ve Veltrusích doporučuje starosta zřídit pětičlenný
výbor (jako v minulých letech) a navrhuje zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
Mgr. Bělkovou.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje pětičlenný kulturní výbor a předsedou volí zastupitelku
Mgr. Bělkovou a členy kulturního výboru Mgr. Soňu Dekastello, Lukáše Kohouta, Ing. Janu
Krejčovou a Mgr. Soňu Machovou.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 7.

3e) Rozpočet města na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města zveřejněn na
úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit písemně, ústně nebo na zasedání
zastupitelstva města.
Zastupitelstvu města Veltrusy je předkládán rozpočet na rok 2019 v tomto členění:
Příjmy
Výdaje
Financování

46.040 tis. Kč
67.540 tis. Kč
21.500 tis. Kč
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Starosta města přečetl návrh rozpočtu pro rok 2019 po zapracovaných změnách.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet pro rok 2019 jako schodkový. Schodek
rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích.
K přílohám: Schvalovaný rozpočet po paragrafech: 3e_Rozpocet_mesta_na_rok_2019_cast_2_po_§.xls
Rozpočet po položkách (pro podrobnější informaci): 3e_Rozpocet_mesta_na_rok_2019_ cast_3_podrobny.xlsx

NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s písm. b, odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet na rok 2019
členěný dle paragrafů v předloženém znění. Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem
hospodaření roků předchozích.
Příjmy
Výdaje
Financování

46.040 tis. Kč
67.540 tis. Kč
21.500 tis. Kč

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 8.

3f) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS
Středočeský kraj vyhlásil Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Město Veltrusy chce podat
žádost o dotaci v rámci Tematického zadání „Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky
požární ochrany – komunikační prostředky“ na 2ks přenosných radiostanic HYT TC700P MD
VHF. Cena jedné přenosné radiostanice včetně baterie, rychlonabíječe a antény je podle
předběžného průzkumu 6.486 Kč včetně DPH. Žádosti se podávají od 14. do 28. ledna 2019.
Maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci tematického zadání „vybavení
jednotek SDH věcnými prostředky požární ochrany – komunikační prostředky“ ve výši 30.000
Kč. Výše podpory pro 1 ks přenosné radiostanice max. 6.000 Kč. Minimální požadovaná
spoluúčast příjemce je ve výši 5 % z celkových uznatelných nákladů. Dle vyhlášky č. 247/2001
Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., příloha
č. 4, může město Veltrusy pro svou jednotku žádat max. 2 ks přenosných radiostanic.
Středočeský kraj poskytuje na nákup komunikačních prostředků 95 % z celkových nákladů.
Přibližné celkové náklady
Z toho 95 % výše dotace
Z toho spoluúčast města

12.972,00 Kč
12.323,40 Kč
648,60 Kč

Výše celkových nákladů a s tím i výše 5% spoluúčasti se může drobně lišit podle toho, u jakého
dodavatele město učiní objednávku.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci u Středočeského kraje z
Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, v rámci Tematického zadání „Vybavení
jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – komunikační prostředky“
s předpokládanými celkovými náklady 12.972 Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši 12.323,40
Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 9.
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3g) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy
památek – Happening na starém mostě
V souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2019, s plánovanými kulturními akcemi pro
širokou veřejnost v tomto roce a s vyhlášenými pravidly pro poskytování dotací ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek předkládá starosta ke schválení podání
žádosti o dotační titul z výše uvedeného fondu na projekt „Happening na starém mostě –
5. ročník“, který proběhne 7. září 2019. Předpokládaný rozpočet projektu bude
cca 80 – 100 tis. Kč, požadovaná částka z této dotace bude 40 – 60 tis. Kč, povinné
kofinancování je v min. výši 20 %.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Happening na
starém mostě“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2019 a zavazuje
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 20 % z celkových nákladů projektu.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 10.

3h) Podání žádosti ZŠ o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného
času a primární prevence
Na základě předložené žádosti ředitelky ZŠ o souhlas s podáním žádosti na prevenci sociálněpatologických jevů (část 2 podkladů), předkládá starosta návrh na schválení této žádosti, která
bude podána v rámci Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence
z rozpočtu Středočeského kraje, program „Podpora primární prevence“.
Spoluúčast žadatele (tedy příspěvkové organizace) je min. 20 % (cca 20.000 Kč) a maximální
výše poskytnuté dotace je stanovena na 50.000 Kč. I v případě maximální možné výše dotace
bude nutné uhradit ještě cca 50.000 Kč. Součástí žádosti o dotaci je rozpočet projektu „Tomu,
kdo chce zdravě žít, ukážeme, kudy jít“.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním žádosti Základní školy Veltrusy, příspěvkové
organizace, na projekt v rámci programu „Podpora primární prevence“ ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární prevence. V případě získání dotace souhlasí
zastupitelstvo s příspěvkem ve výši 30.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 11.

3i) Smlouva o spolupráci při zajišťování sociálních služeb ve Veltrusích
Starosta města předkládá v návaznosti na jednání s vedením Města Kralupy nad Vltavou a
s vedením příspěvkové organizace Sociální služby města Kralupy „Veřejnoprávní smlouvu o
poskytování dotací z rozpočtu města Veltrusy“ (část 2 podkladů). Tento smluvní vztah zajišťuje
poskytování pečovatelských služeb ze strany příjemce - Sociálních služeb města Kralup,
příspěvk. organ. občanům města Veltrusy a to zejména u tohoto typu služeb:
•

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

•

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

•

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

•

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
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•

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

•

příp. fakultativní služby

Město Veltrusy bude hradit Příjemci náklady spojené s jeho činností na plat jeho zaměstnance
částku 200 Kč/hod. + 10 Kč/km (náklady na použití motorového vozidla); viz předložená
veřejnoprávní smlouva.
Klient (= občan města Veltrusy) bude dále uzavírat se Sociálními službami „Smlouvu o
poskytnutí sociální služby“ dle vybraného typu služeb a dle schváleného ceníku Radou města
Kralupy (ze dne 8. 9. 2015; část 3 podkladů).
Na základě proběhlého anketního šetření (podzim 2018) lze předpokládat vážný zájem u 7
občanů Veltrus (přičemž v jednom případě se jedná o příspěvek na ubytování v Domě
s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou).
Spolupráci s městem Kralupy doporučuje též zhotovitel studie „Zjištění potřebnosti soc. služeb
ve městě Veltrusy“ (v rámci projektu ESF „Moderní a otevřený úřad Veltrusy“). V této
souvislosti je třeba uvést, že by zřízení vlastních sociálních služeb (včetně vybaveného zázemí,
automobilu, nákladů na zaměstnance vč. odvodů aj.) bylo výrazně nákladnější, než je
předkládané řešení.
Pozn.
Odhadované náklady můžou činit: např. při 6 zájemcích po 3 hodinách týdně (po 200 Kč/h) tj. 3600 Kč týdně tj.
14400 Kč měsíčně (+ cestovné odhad při 3 jízdách týdně po 12 km tj. 36 km x 10 Kč tj. 360 Kč týdně x 4 tj. 1440
Kč měsíčně); tj. hrubý (spíše vyšší) odhad celkem 15.840 Kč/měsíčně.
Je samozřejmě možné, že půjde u někoho o nepravidelné využívání sociálních služeb nebo jen 1x za 14 dní apod.,
čímž by náklady mohly výrazně poklesnout.

V navrhovaném rozpočtu na r. 2019 je na § 4351, celková částka 175 tis. Kč.
V případě vyššího zájmu o tento typ služeb ze strany občanů města Veltrusy navrhuje starosta,
aby byli zájemci – žadatelé – posouzeni Výborem pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby.
Po dohodě s paní ředitelkou DPS došlo ke změně ve smlouvě v čl. II. (poprvé bude uzavřena
na 12 měsíců s možností prodloužení dle zájmu a finančních nákladů, s výpovědní dobou 3
měsíců)
Smlouva byla připravena právníkem MěÚ Kralupy nad Vltavou a též posouzena JUDr.
Šlehoferovou a Sdružením na podporu místních samospráv, z. s.
Zastupitel Havlín má dotaz, jakým způsobem se budou kontrolovat skutečně odpracované
hodiny sociální pracovnice, která bude odměňována na základě hodinové sazby. Starosta
odpovídá, že pracovnice bude vést výkaz hodin, který bude poskytovat dům s pečovatelskou
službou. Zastupitelka Krčmová předpokládá, že si bude odpravované hodiny hlídat i klient,
příp. jeho rodina, když za služby platí.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou „Veřejnoprávní smlouvu o poskytování
dotací z rozpočtu města Veltrusy“, která bude zajišťovat poskytování sociálních služeb pro
občany města Veltrusy příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 12.
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3j) Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu zastupitele (nový
manažer projektu ESF):
Starosta města předkládá návrh na obsazení pozice manažera projektu „Moderní a otevřený
úřad“ zastupitelkou Mgr. Barborou Bělkovou a na uzavření dohody o pracovní činnosti mezi
městem Veltrusy a uvedenou zastupitelkou.
Výběrové řízení na pozici manažera projektu „Moderní a otevřený úřad“ bylo řádně vyvěšeno
14. 12. 2018 na úřední desce. Na výběrové řízení kromě zastupitelky B. Bělkové nikdo
nereagoval.
Předchozí manažer projektu Ing. Morávek neobdržel od nového zaměstnavatele k této pozici
souhlas a z tohoto důvodu je tedy žádoucí tento post neprodleně obsadit. Tato personální
změna byla též konzultována s projektovým manažerem poskytovatele dotace.)
Legislativní pozn.:
Podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. je zastupitelstvu obce vyhrazeno vyslovovat
souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce.
Zastupitelka Bělková vysvětluje, že projekt bude končit již během 2 měsíců a přebírá téměř
dokončený 3letý projekt. Nyní se budou vytvářet monitorovací zprávy a připomíná, že
zastupitelé mají ještě možnost školení, která jsou nedílnou součástí projektu
Zastupitel Andrle oznamuje, že se v tomto bodu zdrží hlasování vzhledem k tomu, že se jedná
o jeho partnerku.
se ptá, proč musí zastupitelstvo nyní schvalovat nového manažera projektu, když
minulého neschvalovali. Starosta odpovídá, že došlo k novelizaci zákona, navíc minulý
manažer projektu nebyl za výkon funkce placený. Zastupitelka Bělková dodává, že nejde o
schválení, ale o vyjádření souhlasu.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi členem
zastupitelstva města paní Mgr. Barborou Bělkovou a městem Veltrusy formou uzavření
Dohody o pracovní činnosti na pozici „Manažer projektu Moderní a otevřený úřad“ s účinností
od 2. 1. 2019 do 31. 5. 2019.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželi se 2 členové (Ing.
Andrle, Mgr. Bělková)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 13.

3k) Pověření zastupitelů k provádění svatebních obřadů
Vzhledem ke zkušenostem je z časového hlediska nereálné, aby oddávali pouze starosta a
místostarosta. Je třeba, aby se oddávajícími zastupiteli stali i další členové zastupitelstva.
Na základě praxe z minulých let starosta navrhuje, aby oddávajícími byli Ing. Vladimír Štulík a
Ing. Barbora Šťastná. Z nově zvolených zastupitelů starosta (po předchozí dohodě) navrhuje
Ing. Jakuba Andrleho, Ing. Martina Nováka a Mgr. Petra Ponerta.
Dále paní matrikářka doporučuje, aby oddávacím dnem pro celé volební období 2019 – 2022
byl vždy první pátek v měsíci a oficiální obřadní místností byla Výstavní síň Ladislava Čepeláka
při MěÚ.
(Pozn. Mimo tento termín a tuto místnost se vybírá správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.)
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NÁVRH USNESENÍ
V souladu s odst. 2 § 108 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích zastupitelstvo města Veltrusy
stanovuje, že zastupitelé Ing. Andrle, Ing. Novák, Mgr. Petr Ponert, Ing. Štulík a Ing. Šťastná
jsou oprávněni užívat závěsný odznak při občanských obřadech.
Zastupitelstvo města schvaluje, že oddávacím dnem pro celé volební období 2019 – 2022 bude
vždy první pátek v měsíci a oficiální obřadní místností bude Výstavní síň Ladislava Čepeláka.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 14.

3l) Žádost o odprodej pozemku parc. č. 125/86
Na minulém zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo 10. 12. 2018 starosta
informoval o doručené žádosti o odprodej pozemku parc. č. 125/86 v majetku města (roh
Jahodové ul. a ul. Fr. Šafaříka), která byla doručena téhož dne. Žadatel nabízí částku 1.800 Kč
za m2. Na předmětném pozemku uvažuje vybudovat komunitní centrum, ve kterém by byla
např. cukrárna, kavárna a sál pro společenské akce. Starosta již na minulém zasedání
konstatoval, 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 nechal zastupitelům a výborům do ledna ke zvážení a žadatele vyzval, aby do
příštího zasedání předložil podrobnější specifikaci záměru.
Dne 16. 1. 2019 město Veltrusy obdrželo doplnění žádosti o odprodej pozemku parc. č. 125/86
za účelem vybudování komunitního centra (část 2 podkladů). Součástí doplnění žádosti je také
výkresová část (část 3 podkladů). Komunitní centrum by mělo sloužit pro rozvoj občanské
pospolitosti; rozvoj kulturního a sociálního dění v obci s cílem rozvinutí mezigenerační
sounáležitosti; jako prevence vyloučených sociálních skupin; pro konání kulturních,
vzdělávacích a volnočasových aktivit. Komunitní centrum by bylo zaměřené na preventivní
aktivity (přednášky, besedy, pomoc cílovým skupinám řešit nejrůznější problémy); vzdělávací
aktivity (cílové skupiny a jejich učení novým věcem a dovednostem, předávání zkušeností,
školení); kulturní programy (výstavy, vernisáže, koncerty, přednášky, besedy, workshopy);
další možnosti využití (prostor pro pořádání akcí; kreativní tvoření, místo pro aktivní odpočinek
a relaxaci). Budova multifunkčního centra by byla jednopatrová, v přízemí s kavárnou a
bistrem, salonkem, sociálním zařízením a dětskou hernou. 1. patro by bylo vybaveno učebnou,
školící místností s projektorem, relaxační místností, vlastní kuchyňkou s posezením,
výstavními prostory, skladem a vlastním sociálním zázemím. Venkovní prostory s krytou
pergolou a posezením, umožňující konání kulturních a relaxačních aktivit venku, zahrádka
s dětským hřištěm, venkovním ohništěm nebo grilem, bylinkovou zahrádkou a ekologickým
koutkem.
Starosta města doporučuje předmětný pozemek neprodávat, především z důvodu městského
projektu na komunitní centrum ve stávajícím Domě služeb (Chotkova 65) a také
ze strategického důvodu ponechání tohoto dobře umístěného pozemku pro případnou
potřebu rozvoje základních služeb v budoucnu (např. nová MŠ apod.).
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SITUACE

Zastupitel Havlín dodává, že by měl žadatel uvažovat i o jiném řešení. Ve Veltrusích jsou i jiné
pozemky k prodeji, mohl by koupit pozemek v jiné části města a pokusit se ho s městem
směnit.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 125/86 v katastrálním
území Veltrusy a nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje uvedeného pozemku v souladu s §
39, odst. 1 zákona 128/2000, Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zejména z
důvodu nedostatku pozemků ve vlastnictví města.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (p. Krčmová)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 15.

3m) Žádost o odprodej obecních pozemků parc. č. 841/4, 841/5 a 841/8
Dne 9. 1. 2019 obdrželo město Veltrusy žádost o odkup následujících pozemků (část 2
podkladů):
1. pozemek č. 841/4 o výměře 2.277 m2
2. pozemek č. 841/5 o výměře 400 m2
3. pozemek č. 841/8 o výměře 1.693 m2
Všechny pozemky jsou v katastrálním území Veltrusy.
Žadatel má v úmyslu využívat pozemky příležitostně jako plochu na sportovní a volnočasové
aktivity převážně pro mládež, ale také jako užitnou plochu při pořádání závodů a sportovních
akcí na umělé vodní dráze.
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SITUACE

NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemků v majetku města.
Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu, aby vyjednával s žadatelem o podmínkách
dlouhodobého pronájmu.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 16.

3n) Podání žádosti o dotaci ze SFŽP (elektromobil)–
Starosta města předkládá, obdobně jako v 08/2018, návrh na podání žádosti (viz část 2
podkladů) o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na elektromobil, který by byl využíván
úsekem technických služeb města Veltrusy (nejvíce na svoz odpadků z košů, městské zeleně
apod.)
Jde o praktické komunální vozidlo vhodné do města s minimálními náklady na provoz oproti
stávajícímu traktoru Belarus, který je třeba poměrně často opravovat (za poslední rok desítky
tis. Kč, viz níže) a má značnou spotřebu*.
Výhodou je univerzální možnost využití elektromobilu a jednoduchá administrace dotačního
titulu (jde o státní zdroje, nikoliv OPŽP), udržitelnost 3 roky. Jediným záv. parametrem jsou
najeté km.
Podpora: max. 500 tis. Kč (buď tato částka nebo žádná), celková cena (dle výběrového řízení)
automobilu může býv. v rozmezí např. 1,1 – 1,7 mil. Kč (vč. DPH, dle výbavy, výkonu atd.). Blíže
viz konkrétní příklad orientační, předběžné cenové nabídky – část 3 podkladů (jedná se o
silnější, větší, ale též dražší variantu).
Město elektromobil nebude pořizovat, jestliže nebude schválena dotace.
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Vypracování žádosti zajistí projektantka, která ji podávala v září 2018 a to po dohodě bez
nároku na další odměnu.
*Pozn.: Náklady zastávající traktor Belarus:
opravy:
r. 2017
79.384,- Kč; 1-8/2018
nafta:
r. 2017
38.747,- Kč; 1-8/2018

24.468,- Kč
24.602,- Kč

(V případě schválení dotace a pořízení elektromobilu, který je mj. do města vhodnější
doporučuje vedení obce traktor odprodat)
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním žádosti o dotaci na elektromobil z aktuální
výzvy SFŽP.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 17.

3o) Podání žádosti o dotaci z programu MMR – rekonstrukce Hálkovy ulice
Starosta města předkládá návrh na podání žádosti o dotaci z Min. pro místní rozvoj: v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy
místních komunikací na projekt „Obnova místní komunikace Hálkova ve městě Veltrusy“.
Jde část této komunikace, která je přilehlá k ul. Alešova resp. Opletalova (k MŠ), v současné
době ve špatném stavu se smíšeným, místy nezpevněným povrchem s neřešeným
odvodněním a s poškozenou zelení.
Projekt ke stavebnímu povolení vypracovala spol. Projekce dopravní Filip s.r.o.
Finální žádost dopracuje
(TNT Consulting, s.r.o.) dle cen. nabídky v příloze (cena
ponížena na základě loňské spolupráce) – část 2 podkladů.
Uznatelné náklady dle projektu činily (v r. 2018) 1,555 mil. Kč, neuznatelné 0,639 mil. Kč (tj.
cca 29 %). Starosta navrhuje použít rozpočet z loňského roku.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací, pro projekt „Obnova místní komunikace Hálkova ve městě Veltrusy“.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 18.

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4a) Informace – chystané veřejné zakázky v 1. pololetí 2019
Na příštím zasedání se předpokládá schvalování veřejné zakázky „Revitalizace odvodnění
v ulici Žižkova“. V zimním období by mělo být vydáno stavební povolení na rekonstrukci
hřbitovního domku. Na lékařské ordinace již bylo vydáno stavební povolení. Dále se
předpokládá konstrukce podlahy ve stodole (zázemí pro stroje úseku tech. služeb).
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5. INFORMACE
5a) Vedení obce
5ai)

Memorandum D 8 – informace o činnosti sdružení a spolků
Memorandum – Koridor D 8 je sdružení obcí a spolků, které usiluje o ochranu
životního prostředí a vyjadřuje se k záměrům a projektům velkých stavebních hal u
silnice II/608. 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.

5aii)

Přeložka nízkého napětí v ulici Žižkova a sousedních ulicích
Firma již stavební práce zahájila. Pokračovat bude do Klicperovy ulice, Žižkovy ulice,
Jungmannovy ulice a částečně nám. A. Dvořáka směrem do ulice Maršála Rybalka.
S tím bude spojená rekonstrukce veřejného osvětlení v předmětných ulicích.

5aiii)

Aktuální dotační možnosti (SFŽP – elektromobil, MMR – hřiště,
komunikace, aj.)
Starosta děkuje zastupitelce Bělkové za pomoc při hledání míst, kde by město mohlo
nechat vystavět dětské hřiště. Nyní je potřeba se rozhodnout, který pozemek bude
pro výstavbu hřiště nejvýhodnější a také najít vhodný dotační titul.

5aiv)

Přístavba ZŠ
Občané sídlící u školy vyjadřují své nesouhlasy se studií na přístavbu ZŠ a navrhují
další varianty přístavby. Ne všechny návrhy však odpovídají zákonným požadavkům.
Zastupitel Havlín přes tak velký odpor občanů cítí potřebu dojít k takovému řešení,
se kterým budou spokojeni i lidé žijící u školy. Starosta připomíná, že se nejedná o
konečné projekty, ale zatím pouze o studie, ideální resp. kompromisní varianta se
stále hledá.

5av)

Různé
Starosta připomíná zastupitelům nabídku bankomatu, kterou zasílal e-mailem.
Zažádal ještě o nabídku na bankomat Českou spořitelnu, a. s., u které má město
zřízený účet a dále požádal o nabídku ČSOB.

5b) Výbory
Zastupitelka Krčmová znovu požaduje podklady k vybírání poplatků za popelnice. Starosta
odpovídá, že zasílal všem zastupitelům studii, která většinu požadovaných informací o
odpadovém hospodářství obsahuje, další informace půjdou získat z aktuálního účetnictví Dále
zastupitelka Krčmová vyjadřuje názor, že by bylo dobré se znovu pokusit požádat Min. financí
o odkup „domu Na Růžku“ na náměstí

5c) Zastupitelé
Závěrem zve starosta na masopust, který se koná 16. – 17. února 2019.

6. DISKUZE
Průběžně.
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7. ZÁVĚR
Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a ukončil 3. zasedání
Zastupitelstva města Veltrusy v 21:15 hodin. Příští zasedání Zastupitelstva se bude konat
20. 2. 2019.
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1.

Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 23. 1. 2018 – zápis číslo 3
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 3. zasedání.
Schváleno: 6-0-5

2.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje veřejný způsob volby místostarosty.
Schváleno: 9-0-2

3.

Zastupitelstvo města Veltrusy po diskusi odkládá volbu místostarosty na únorové zasedání.
Schváleno: 10-0-1

4.

Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou kontrolního výboru Bronislava Havlína.
Schváleno: 6-3-2

5.

Zastupitelstvo města Veltrusy volí členy kontrolního výboru Mgr. Jiřího Tarabu a Richarda
Kyselého.
Schváleno: 6-3-2

6.

Zastupitelstvo města Veltrusy volí členy Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby
Michaelu Kejkrtovou, Ing. arch. Marka Václavíka, Jaroslava Loudu a Annu Lískovou.
Schváleno: 8-1-2

7.

Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje pětičlenný kulturní výbor a předsedou volí zastupitele
zastupitelku Mgr. Bělkovou a členy kulturního výboru Mgr. Soňu Dekastello, Lukáše Kohouta,
Ing. Janu Krejčovou a Mgr. Soňu Machovou.
Schváleno: 11-0-0

8.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s písm. b, odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet na rok 2019
členěný dle paragrafů v předloženém znění. Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem
hospodaření roků předchozích.
Příjmy
46.040 tis. Kč
Výdaje
67.540 tis. Kč
Financování
21.500 tis. Kč
Schváleno: 11-0-0

9.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci u Středočeského kraje z
Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, v rámci Tematického zadání „Vybavení
jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – komunikační prostředky“
s předpokládanými celkovými náklady 12.972 Kč, z toho požadovanou dotaci ve výši 12.323,40
Kč a závazek spolufinancování projektu ve výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Schváleno: 11-0-0

10.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Happening na
starém mostě“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2019 a zavazuje
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 20 % z celkových nákladů projektu.
Schváleno: 11-0-0
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11.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním žádosti Základní školy Veltrusy, příspěvkové
organizace, na projekt v rámci programu „Podpora primární prevence“ ze Středočeského
Fondu sportu, volného času a primární prevence. V případě získání dotace souhlasí
zastupitelstvo s příspěvkem ve výši 30.000 Kč.
Schváleno: 11-0-0

12.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou „Veřejnoprávní smlouvu o poskytování
dotací z rozpočtu města Veltrusy“, která bude zajišťovat poskytování sociálních služeb pro
občany města Veltrusy příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou.
Schváleno: 11-0-0

13.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi členem
zastupitelstva města paní Mgr. Barborou Bělkovou a městem Veltrusy formou uzavření
Dohody o pracovní činnosti na pozici „Manažer projektu Moderní a otevřený úřad“ s účinností
od 2. 1. 2019 do 31. 5. 2019.
Schváleno: 11-0-0

14.

V souladu s odst. 2 § 108 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích zastupitelstvo města Veltrusy
stanovuje, že zastupitelé Ing. Andrle, Ing. Novák, Mgr. Petr Ponert, Ing. Štulík a Ing. Šťastná
jsou oprávněni užívat závěsný odznak při občanských obřadech.
Zastupitelstvo města schvaluje, že oddávacím dnem pro celé volební období 2019 – 2022 bude
vždy první pátek v měsíci a oficiální obřadní místností bude Výstavní síň Ladislava Čepeláka.
Schváleno: 11-0-0

15.

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 125/86 v katastrálním
území Veltrusy a nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje uvedeného pozemku v souladu s
§ 39, odst. 1 zákona 128/2000, Zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zejména z
důvodu nedostatku pozemků ve vlastnictví města.
Schváleno: 10-0-1

16.

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemků v majetku města.
Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje starostu, aby vyjednával s žadatelem o podmínkách
dlouhodobého pronájmu.
Schváleno: 11-0-0

17.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním žádosti o dotaci na elektromobil z aktuální
výzvy SFŽP.
Schváleno: 11-0-0

18.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací, pro projekt „Obnova místní komunikace Hálkova ve městě Veltrusy“.
Schváleno: 11-0-0
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Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina

Ověřovatelé:

Bronislav Havlín
Mgr. Ponert Petr

Starosta:

Mgr. Filip Volák

Zapsala:

Nikola Formanová
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