Místo konání:

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy,
konaného 20. 2. 2019 od 18:00 hodin.
Hasičský dům Veltrusy (Seifertova 488, Veltrusy)

Doba trvání:

18:07 – 20:45

Přítomni:

Ing. Andrle Jakub, Mgr. Bělková Barbora, Havlín Bronislav, Ing. Hrubešová Ludmila,
Krčmová Věra, Ing. Novák Martin, Mgr. Ing. Ponert Martin, Ing. Štulík Vladimír, Ing.
Šťastná Barbora, Mgr. Volák Filip

Omluveni:

Mgr. Ponert Petr

Ověřovatelé:

Ing. Hrubešová Ludmila, Ing. Novák Martin

Navržený program:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a) Grantový program 2019
b) Smlouva o spolupráci mezi obcí Uhy a JSDH Veltrusy
c) Žádost o souhlas s pronájmem nemovitosti – Palackého 671
d) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
e) Schválení rozpočtu sociálního fondu při MěÚ na r. 2019
f) Smlouva o zřízení služebnosti – p. č. 407/20
g) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
p. č. 403/39 a 403/42
h) Podání žádosti o dotaci na MMR (Multifunkční komunitní centrum)
i) Souhlasy zřizovatele se zapojením se do projektů ZŠ (Nadace Unipetrol a Aisis, s.r.o.)
j) Žádost AFK Veltrusy o mimořádnou dotaci
k) Nájemní smlouva – nebytové prostory Chotkova 65
l) Pověření k výkonu pravomocí starosty
m) Doplnění členů kontrolního výboru
4) Veřejné zakázky
a) Oprava podlahy ve stodole – informace
b) Nákup nástavby na zalévání na komunální vozidlo
c) Revitalizace odvodnění v Žižkově ulici
d) Architektonická studie ZŠ Veltrusy
5) Informace
a) vedení obce (a případní hosté)
i. Vyúčtování příspěvku od obcí za rok 2018 – Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.
ii. Výroční zpráva – poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. O
svobodném přístupu k informacím za rok 2018
iii. Vzdělávací projekty na ZŠ (viz část 3.)
iv. Probíhající projekty a opravy
v. Různé
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 4. 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 13. 2. 2019 do 20. 2. 2019. (příloha 1) Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) dále konstatoval, že
přítomno je 10 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 3h) Podání žádosti o dotaci na MMR
(Multifunkční komunitní centrum), 3i) Souhlasy zřizovatele se zapojením se do projektů ZŠ
(Nadace Unipetrol a Aisis, z. ú.), 3j) Žádost AFK Veltrusy o mimořádnou dotaci, 3k) Nájemní
smlouva – nebytové prostory Chotkova 65, 3l) Pověření k výkonu pravomoci starosty, 4d)
Architektonická studie ZŠ Veltrusy a informace v bodě 5av) nová venkovní elektronická úřední
deska – projekt v rámci ORP, pozvánky na kulturní akce. Před hlasováním dal starosta možnost
vyjádřit se k navrhovanému programu. Zastupitel Havlín dále navrhl přidat do programu bod
3m) Doplnění členů kontrolního výboru. Starosta dal hlasovat o návrhu změněného programu.
PROTINÁVRH USNESENÍ (p. Havlín)
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 4. zasedání:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a) Grantový program 2019
b) Smlouva o spolupráci mezi obcí Uhy a JSDH Veltrusy
c) Žádost o souhlas s pronájmem nemovitosti – Palackého 671
d) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
e) Schválení rozpočtu sociálního fondu při MěÚ na r. 2019
f) Smlouva o zřízení služebnosti – p. č. 407/20
g) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – p. č. 403/39 a 403/42
h) Podání žádosti o dotaci na MMR (Multifunkční komunitní centrum)
i) Souhlasy zřizovatele se zapojením se do projektů ZŠ (Nadace Unipetrol a Aisis, s.r.o.)
j) Žádost AFK Veltrusy o mimořádnou dotaci
k) Nájemní smlouva – nebytové prostory Chotkova 65 (?)
l) Pověření k výkonu pravomocí starosty
m) Doplnění členů kontrolního výboru
4) Veřejné zakázky
a) Oprava podlahy ve stodole – informace
b) Nákup nástavby na zalévání na komunální vozidlo
c) Revitalizace odvodnění v Žižkově ulici
d) Architektonická studie ZŠ Veltrusy
5) Informace
a) vedení obce (a případní hosté)
i. Vyúčtování příspěvku od obcí za rok 2018 – Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.
ii. Výroční zpráva – poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím za rok 2018
iii. Vzdělávací projekty na ZŠ (viz část 3.)
iv. Probíhající projekty a opravy
v. Různé
b) výborů
c) zastupitelů
6) Diskuze
7) Závěr

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 1.

2. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ
Dle jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy starosta jmenoval ověřovatele zápisu
z 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy Ing. Ludmilu Hrubešovou a Ing. Martina Nováka.
Jmenovaní souhlasili.
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3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
3a) Grantový program 2019
Vedení města předkládá zastupitelstvu schéma Grantového programu pro rok 2019 (část 2
podkladů). Grantový program slouží na podporu spolkového, sportovního a společenského
života v obci a je jednotným nástrojem na rozdělování finančních příspěvků na tyto aktivity.
Zásady grantového programu byly schváleny dne 22. 4. 2015 (usnesením č. 9).
V letošním roce zůstává objem rozdělovaných prostředků na oba grantové podprogramy na
částce 300.000 Kč.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zák.
o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program města Veltrusy na rok 2019.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželi se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 2.

3b) Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi obcí Uhy
a JSDH Veltrusy
Dne 6. 2. 2019 obdrželo město Veltrusy žádost o uzavření smlouvy o spolupráci při
zabezpečování PO mezi obcí Uhy a JSDH Veltrusy. Tento smluvní vztah musí mít podle § 69a
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně uzavřený každá obec, která nemá zřízený vlastní
hasičský sbor.
Žádost byla projednána se zástupci veltruské JSDH, vzhledem ke stabilizovanému počtu hasičů
(aktuálně 17 lidí tzn. 2 akceschopná družstva), posílenému technickému vybavení a dobré
dojezdové vzdálenosti (do 10 min) doporučuje starosta i JSDH dohodu uzavřít.
Vedení obce Uhy navrhuje roční příspěvek v rámci spolupráce při zabezpečování požární
ochrany ve výši 60 000 Kč.
(K dnešnímu dni má město uzavřené smlouvy tohoto typu s obcí Nová Ves a Všestudy.)
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany mezi obcí Uhy a JSDH Veltrusy za poplatek 60.000 Kč ročně.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 3.

3c) Žádost o souhlas s pronájmem nemovitosti – Palackého 671
Dne 7. 2. 2019 obdrželo město Veltrusy žádost o souhlas s podnájmem obchodu Ovoce –
zelenina na adrese Palackého 671 – části pozemků st. parc. č. 16 (64,2 m2), parc. č. 1062/1 (5
m2) a parc. č. 1073 (3,6 m2), a to na základě platné nájemní smlouvy ze dne 7. 6. 2002, kde je
podle článku VIII. nájemní smlouvy stanoveno, že „nájemce není oprávněn přenechat předmět
nájmu*, ani jeho část do podnájmu, ledaže k tomu obdrží předchozí, písemný a výslovný
souhlas pronajímatele“.
Budoucím nájemcem by byl pan Jan Kubišta (FO), který by zde provozoval e-shop a přímý
prodej zboží se zaměřením na zdravou výživu a eko-drogerii.
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Nájemní smlouva ze dne 7. 6. 2002 byla uzavřena za účelem prodeje ovoce a zeleniny (část 3
podkladů), potřeba uzavření dodatku k uvedené nájemní smlouvě byla konzultována s právní
zástupkyní města – jeho uzavření dle právního zástupce města není nutné.
Zastupitelka Bělková doplňuje, že zastupitelstvo také uvažovalo o odkupu předmětné
nemovitosti. Podle platné smlouvy by ale nájemci musela být vyplacena částka přes 200.000
Kč a dále nájemce požaduje ušlý zisk ve výši 350.000 Kč (náhradu ušlého zisku smlouva
neupravuje, ale smlouvu lze ukončit pouze po vzájemné dohodě).
konstatuje, že budova má přiděleno číslo popisné, přitom v kupní smlouvě je
deklarováno, že stavba je dočasná. Zajímá by ho, jestli poté, co lhůta uplyne, město stavbu za
2.500 Kč vykoupí a následně bude na své náklady bourat? Starosta odpovídá, že nemůže slíbit,
co se stane za 8 let (až lhůta uplyne) – bude to záležitost následujícího zastupitelstva.
doporučuje, aby město nechalo nájemce stavbu zlikvidovat na jeho náklady.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podnájmem nemovitého prostoru na adrese
Palackého 671 za účelem provozování e-shopu a přímého prodeje zboží se zaměřením na
zdravou výživu a eko-drogerii s panem Janem Kubištou na 3 roky s roční výpovědní lhůtou.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů zdrželi se 2 členové
(Mgr. Bělková, p. Havlín)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 4.

3d) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“
Město Veltrusy obdrželo dne 16. 1. 2019 žádost o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“ (část 2 podkladů), která připomíná již 60. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci v této oblasti, při které bylo zabito přes 86 tisíc Tibeťanů.
Cílem akce je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v tibetské oblasti.
Připojení se k této kampani probíhá symbolickou formou vyvěšením tibetské vlajky, které by
proběhlo dne 10. března 2019 na budově úřadu. Vlajku město Veltrusy již vlastní.
Loňský rok se k akci připojilo 737 obcí, měst, městských částí nebo krajů.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet“
formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2019.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 2 členů (p. Havlín,
Ing. Štulík)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 5.

3e) Schválení aktuálního rozpočtu sociálního fondu při MěÚ na rok 2019
Dne 29. 1. 2019 předložila Základní odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a
organizací při Městském úřadu ve Veltrusích, se sídlem Palackého 9, 277 46 Veltrusy městu
Veltrusy návrh na uzavření kolektivní smlouvy ve smyslu § 8 odst. 4 zákona č. 2/1991 Sb., o
kolektivním vyjednávání.
Stávající kolektivní smlouva byla uzavřena 29. 3. 2018 a její platnost končí 30. 4. 2019.
Zásady používání SF města jsou uvedeny v příloze č. 1 návrhu Kolektivní smlouvy (příloha
část_2)
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Pro rok 2019 je v rozpočtu schválen základní příděl pro SF ve výši 225.000 Kč. V roce 2018 to
bylo 140.000 Kč. Nárůst je především díky navýšení příspěvku na dovolenou, relaxaci apod. o
1000 Kč/zaměstnance a měsíční příspěvek 500 Kč na penzijní či životní pojištění na
zaměstnance.
Starosta předkládá ke schválení rozpočet Sociálního fondu na rok 2019 (dle přílohy č. 2
kolektivní smlouvy).
Zůstatek k 31. 12. 2018 byl 28.000 Kč.
Zastupitel Andrle má připomínku k příloze č. 1, článku II, bodu b) kolektivní smlouvy, kde je
uvedeno, že se příspěvek nevztahuje na uvolněné zastupitele, ženy na mateřské dovolené,
atd. Vnímá tento sociální fond jako fond pro zaměstnance města a podle § 79 zákona
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) jsou i zastupitelé považování za zaměstnance
bez ohledu na to, jestli jsou uvolnění nebo neuvolnění. Navrhuje, aby se část věty o tom, že se
příspěvek nevztahuje na uvolněné zastupitele, vyjmula. Domnívá se, že uvolnění zastupitelé
(starosta a místostarosta) jsou také zaměstnanci úřadu a měli by mít stejné výhody jako ostatní
zaměstnanci úřadu. Dále konstatuje, že má zastupitelstvo podle § 80 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích (obecní zřízení) možnost rozhodnout o tom, že sociální fond bude použitý
mimo příspěvků na dovolenou, rekreaci atd. i na další záležitosti. Navrhuje, aby byl přidán
příspěvek na úpravu zevnějšku, který se týká oddávajících (matrikářka, oddávající zastupitelé).
Sociální fond navrhuje schválit až na následujícím zasedání poté, co se odebere část o tom, že
se sociální fond nevztahuje na uvolněné zastupitele a přidá příspěvek na úpravu zevnějšku pro
oddávající včetně uvolněných zastupitelů.
Zastupitelka Šťastná konstatuje, že zastupitelstvo schvaluje rozpočet sociálního fondu,
kolektivní smlouvu neschvaluje, podepisuje ji starosta. Na minulém zasedání zastupitelé
schválili rozpočet sociálního fondu v rámci rozpočtu města. Navýšení částky o nároky
uvolněných zastupitelů, nejsou zahrnuty do již schváleného rozpočtu města. V podstatě je
výše sociálního fondu již schválná v rámci schváleného rozpočtu. Zastupitel Andrle navrhuje
do příštího zasedání vypracovat rozpočtové opatření č. 1, kde budou zahrnuty zmiňované
změny v sociálním fondu, z tohoto důvodu chce hlasování přesunout na následující zasedání.
Bylo by dobré přistupovat ke všem zaměstnancům stejně.
Zastupitel Havlín se domnívá, že by se partneři kolektivní smlouvy měli dohodnout mezi
sebou, jelikož je to příloha kolektivní smlouvy, kde zastupitelé nejsou partneři. Starosta navrhl
doplnění kolektivní smlouvy ve spolupráci s finančním výborem. Zastupitel Andrle doplňuje,
že jsou Veltrusy na rozdíl od ostatních obcí výjimkou tím, že se kolektivní smlouva nevztahuje
na uvolněné zastupitele.
Zastupitelka Šťastná doplňuje, že je také již schválena výše stravenek pro uvolněné
zastupitele.
Zastupitelka Hrubešová se ptá, zda je znění této smlouvy odsouhlasené paní Bc. Hofmanovou
(předsedkyně odborové organizace při MěÚ Veltrusy)? Starosta odpovídá, že ano, a že paní
Bc. Hofmanová říkala, že záleží na zastupitelích, jak to bude s uvolněnými zastupiteli a
s příspěvkem na ošatné. Zastupitel Andrle si myslí, že jako zastupitelé města, kteří fond zřizují,
by měli zároveň definovat podmínky sociálního fondu a diskutovat s předsedkyní, zda na
podmínky přistoupí. Trvá na přesunutí bodu na následující zasedání. Starosta souhlasí, do té
doby bude situaci konzultovat také s paní účetní. Příspěvek na ošatné je tam z rezerv, co zbyly
z minulého roku. Zastupitelka Šťastná doplňuje, že bude potřeba revokovat usnesení ohledně
příspěvku na stravenky pro uvolněné zastupitele a změnit rozpočet.
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PROTINÁVRH USNESENÍ (Ing. Andrle)
Zastupitelstvo města Veltrusy odkládá schválení rozpočtu Sociálního fondu na rok 2019, který
je součástí rozpočtu města na rok 2019 a zároveň změny v předložené kolektivní smlouvě na
následující zasedání (27. 3. 2019).
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 6 členů, proti návrhu 1 člen (Mgr. Ing. Ponert), zdrželi se 3
členové (p. Havlín, Ing. Šťastná, Mgr. Volák)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 6.

NÁVRH USNESENÍ (původní, nehlasováno)
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje rozpočet Sociálního fondu na rok 2019, který je
součástí rozpočtu města na rok 2019 a bere na vědomí změny v předložené kolektivní smlouvě.

3f) Smlouva o zřízení služebnosti, Čechova 533
Starosta předkládá zastupitelům ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-6012738/1 Veltrusy, Čechova 533, nový NN, Hořejší NN TS ve prospěch
ČEZ Distribuce, a. s. (část 2 podkladů).
Smlouva o smlouvě budoucí (část 3 podkladů) byla schválena ZM v 10/2017 a podepsána
30. 10. 2017 resp. 24. 11. 2017, jde tedy o dokončení procesu zřízení věc. břemene, kterému
předcházelo právě schválení smlouvy o smlouvě budoucí.
Pozn. Jedná se plochu 2 m2 v Čechově ulici a jde o „kabelové vedení NN, pojistkovou skříň
SS200“ (viz. čl. II. smlouvy).
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch ČEZ
Distribuce, a. s. na pozemku parc. č. 407/20 v k. ú. Veltrusy, v rozsahu dle geometrického plánu
č. 1813-8998/2017 schváleným katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Mělník, dne 9. 8. 2018 pod číslem PGN-1186/2018-206 pro účely zařízení distribuční
soustavy.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 1 členů (Ing.
Hrubešová)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 7.

3g) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě – Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Starosta předkládá zastupitelům návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti inženýrské sítě v ulici Jos. Dvořáka na pozemcích parc. č. 403/39 a parc. č. 403/42
v k. ú. Veltrusy s Náboženskou společností Svědků Jehovových za jednorázovou úhradu 3.000
Kč/1 přípojka; celkem jde tedy o 9000 Kč (jde o přípojku vodovodní, kanalizační a přípojku
sdělovacího kabelu; viz příloha – část 2 podkladů). Zatím se nejedná o plynovou přípojku, která
se nyní řeší se zástupci společnosti.
(Přípojky se vztahují k záměru výstavby přednáškového sálu, který bude postaven v této
lokalitě uvedenou společností.)
se ptá, zda vedení města vyčíslilo společnosti škodu za zničenou komunikaci, kterou
firma zničila při nepovolené realizaci plynové přípojky. Starosta odpovídá, že stanovení sankce
tohoto typu přísluší ORP Kralupy - Odboru dopravy, který byl o tomto problému informován.
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SITUACE

NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v ulici Jos. Dvořáka na pozemcích parc. č.
403/39 a parc. č. 403/42 v k. ú. Veltrusy s Náboženskou společností Svědků Jehovových.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 1 členů (Ing.
Hrubešová)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 8.

3h) Podání žádosti o dotaci MMR – Multifunkční komunitní centrum
V návaznosti na předchozí žádost z IROPu (konec roku 2017) na projekt „Komunitní centrum
Veltrusy“, která díky velkému převisu nebyla schválena, předkládá starosta k projednání resp.
schválení návrh na podání žádosti z aktuální dotační výzvy z Ministerstva pro místní rozvoj
v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ s názvem „Multifunkční komunitní centrum
Veltrusy“, a to v rámci výzvy podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul DT 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Na tento projekt zpracovaný Arch. Patrikem Hoffmanem je již stavební povolení
(z r. 2018) a zahrnuje celkovou rekonstrukci objektu, ve kterém vznikne prostor pro knihovnu,
zasedací místnost min. pro 50 - 60 lidí např. ke svatebním obřadům, výstavy apod., prostory
pro spolkovou činnost, místnost pro sociální služby a občerstvení vč. sociálního zařízení a
výtahu pro bezbariérové obsloužení. Do budoucna je též počítáno s úpravou prostranství před
touto budovou.
Dle dotační výzvy je možné žádat max. o 10 mil. Kč, povinné kofinancování ve výši min. 30 %.
Předpokládané náklady budou v letošním roce (2019): na předfinancování a spolufinancování
přípravy projektu: výdaje na zpracování žádosti ve výši 15 000 Kč, na výběrová řízení dle výše
nejvýhodnější nabídky vzešlé z průzkumu trhu.
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V roce 2019 a příp. zejména 2020 na realizaci projektu: stavební náklady – 16 850 628,93 Kč s
DPH, dále výdaje na TDS, AD, BOZP, publicita, vybavení, které budou zajištěny z vlastních
prostředků žadatele.
Podání žádosti o dotaci ve výzvě podprogramu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
je možné do 28. 2. 2019. (V případě rovnosti bodů ve věcném hodnocení rozhoduje rozhodnutí
hodnotící komise.) Bylo prověřeno, že město může žádat o dotaci na tento projekt, neboť
projektový záměr splňuje podmínky výzvy, všech souvisejících pravidel. Dále by v případě
potřeby mělo být možné v odůvodněných případech prodloužit dobu realizace projektu (dle
výzvy je to do 31.12.2020) – což by mohlo být užitečné při koordinaci stavby nových lékařských
ordinací (bývalý KD, Palackého 117).
Předběžný rozpočet dotačního projektu je stanoven na základě podrobného položkového
rozpočtu zpracovaného na základě dokumentace ke stavebnímu povolení. Další výdaje, např.
vybavení a další nejsou v této výzvě způsobilé.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo Města Veltrusy souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci programu Podpora
rozvoje regionů 2019+ s názvem „Multifunkční komunitní centrum Veltrusy“, a to v rámci výzvy
podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Současně Zastupitelstvo Města Veltrusy schvaluje zajištění financování projektu s názvem
„Multifunkční komunitní centrum Veltrusy“, tzn. zajištění spolufinancování obce minimálně ve
výši povinné spoluúčasti, která vyplývá z maximální možné míry dotace 10 000 000 Kč a
z celkového rozpočtu stavebních prací, a schvaluje zajištění předfinancování projektu ve výši
100 % celkových nákladů dotačního projektu ze strany, včetně výdajů nezpůsobilých případně
vzniklých.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 9.

3i) Souhlasy zřizovatele se zapojením se do projektů ZŠ (Nadace Unipetrol
a Aisis, s. r. o.)
Na základě doručených žádostí od paní ředitelky ZŠ předkládá starosta zastupitelům souhlas
zřizovatele se zapojením se do projektu pořádaného Nadací Unipetrol s názvem „Báječný den
s chemií“ (část 2 podkladů). V rámci příp. kofinancování půjde jen o přispění na nájem KD
Vltava v Kralupech. Součástí této spolupráce je též pořízení učebních pomůcek pro rozvoj
polytechnického vzdělání v řádech tisíců až desetitisíců Kč.
Dále předkládá zastupitelům souhlas zřizovatele se zapojením se do projektu pořádaného
ústavem AISIS, z. ú. s názvem „Dobrá škola II“ (část 3 podkladů). Zde se bude jednat o vybavení
IT pro výuku, bez kofinancování.
NÁVRH USNESENÍ
a) Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zapojením Základní školy Veltrusy, příspěvkové
organizace, na projekt pořádaný Nadací Unipetrol s názvem „Báječný den s chemií“.
b) Zastupitelstvo města Veltrusy se zapojením Základní školy Veltrusy, příspěvkové
organizace, do projektu AISIS, z. ú. s názvem „Dobrá škola II“.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing.
Hrubešová)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 10.
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3j) Žádost AFK Veltrusy o mimořádnou dotaci
V souvislosti se 100. výročím založení AFK Veltrusy, z. s., Sportovní výbor navrhuje tímto
poskytnout AFK Veltrusy, z. s. finanční příspěvek ve výši 200.000 Kč. Příspěvek bude použit na
rekonstrukci již nevyhovujícího sociálního vybavení (sprchy, umyvadla, WC atd.) v prostorách
kabin na fotbalovém hřišti. Tímto dojde ke zlepšení podmínek tohoto zařízení, které budou
využívány všemi věkovými kategoriemi fotbalistů resp. sportovců.
S finančními prostředky na tento účel je již počítáno v rozpočtu města na rok 2019.
Přílohy:
• Žádost AFK Veltrusy, z. s. o finanční příspěvek (část 2 podkladů)
• Rozpočet rekonstrukce (část 3 podkladů)
Starosta doporučuje si vyžádat nabídku/rozpočet pro srovnání od někoho dalšího, ostatní
zastupitelé souhlasí. Zastupitel Andrle navrhuje přesunout tento bod na následující zasedání.
Zastupitel Štulík navrhuje poskytnutí dotace podmínit vyžádáním minimálně 3 nabídek na
konkrétní stavební práce pro srovnání. Zastupitelka Šťastná upozornila, že finanční příspěvek
je součástí již schváleného rozpočtu. Navrhuje dotaci schválit a připravit veřejnoprávní
smlouvu k podpisu. To potvrdil i pan starosta.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje o poskytnutí mimořádné dotace pro AFK Veltrusy, z. s.
ve výši 200.000 Kč na rekonstrukci sociálního vybavení v prostorách kabin na fotbalové hřišti.
Zastupitelstvo města dále pověřuje starostu přípravou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z veřejného rozpočtu města Veltrusy za účelem uvedeným v důvodové zprávě.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 11.

3k) Nájemní smlouva – nebytové prostory Chotkova 65
Starosta předkládá Zastupitelstvu města ke schválení nájemní smlouvu (část 2 podkladů) na
pronájem nebytových prostor v ulici Chotkova č.p. 65 s žadatelem
, který
projevil zájem o pronájem předmětných částí nebytových prostor o celkové rozloze 54, 75 m2
(v přízemí) za částku 1.900 Kč/měsíčně.
Záměr o pronájmu nebytových prostor (část 3 podkladů) byl zveřejněn na úřední desce města
od 3. 10. 2018 do 19. 10. 2018 na základě usnesení č. 2 ze 48. zasedání Zastupitelstva města
Veltrusy dne 26. 9. 2018 ve znění: „Zastupitelstvo města souhlasí s vyvěšením záměru
pronajmout nebytové prostory v přízemí objektu Chotkova č.p. 65 o velikosti 54,75 m2.“
Po dohodě se bude nájemce podílet na drobných opravách a na vymalování místností.
Žadatel má v pronájmu již sousední nebytové prostory ve stejném objektu, ze kterých se chce
z důvodu špatných hygienických podmínek (vlhkost, plísně) přestěhovat.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem přízemních
nebytových prostor v ulici Chotkova č. p. 65 o rozloze 54,75 m2 za cenu 1.900 Kč/měsíčně.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 12.
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3l) Pověření k výkonu pravomocí starosty
Na základě skutečnosti, že doposud nebyl zvolen místostarosta města, navrhuje starosta
pověřit výkonem pravomocí starosty v případě jeho nepřítomnosti vybraného člena
zastupitelstva. Starosta navrhuje pověřit touto funkcí Ing. Barboru Šťastnou.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s ust. § 103 odst. 6 věta druhá zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, v platném znění, pověřuje výkonem pravomocí starosty v případě
nepřítomnosti starosty, člena zastupitelstva města Veltrusy paní Ing. Barboru Šťastnou, nar.:
, a to do doby zvolení místostarosty města.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Šťastná)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 13.

3m) Doplnění členů kontrolního výboru
Na předchozím zasedání Zastupitelstva, které se konalo 23. 1. 2019, projevil zastupitel Andrle
zájem o členství v kontrolním výboru. Jelikož počet členů kontrolního výboru musí být lichý, je
potřeba kontrolní výbor rozšířit o minimálně 2 členy. Předseda kontrolního výboru p. Havlín
navrhuje kontrolní výbor rozšířit o člena Ing. Jakuba Andrleho a Bohuslava Dolanského.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s rozšířením kontrolního výboru na 5 členů. Dalšími
členy výboru se stávají Ing. Jakub Andrle a Bohuslav Dolanský.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen
(Ing. Hrubešová)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 14.

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4a) Revitalizace podlahové plochy ve stodole (objekt technických služeb pro
mechanizaci)

Na základě žádosti vedoucího úseku technických služeb a v souladu se schváleným rozpočtem
na rok 2019 proběhne poptávkové řízení na vyhotovení zpevněné plochy v garáži/stodole, kde
technické služby parkují mechanizaci.

Jedná se o plochu 144 m2 (zámková dlažba 8 cm, podložní plocha zpevněná betonovou směsí,
zemní práce, likvidace výkopového materiálu aj.).
Zastupitelé se dohodli, že osloví 5 firem, které již projevily zájem o zakázku, aby předložily
nabídku. Na příštím zasedání zastupitelé schválí nejvýhodnější nabídku.

4b) Nákup nástavby na zalévání na komunální vozidlo
Na základě žádosti vedoucího úseku technických služeb, konzultací s Finančním výborem a
v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2019 předkládá starosta výstupy z poptávkového
řízení na dodávku letních nástaveb (viz příloha) na komunální vozidlo Multicar, která by byla
v budoucnu využívána především na zálivku veřejné zeleně, která je pravidelně ohrožována
značnými až extrémními suchy (např. v r. 2015 a 2018).
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S dodavatelem Unikont Group s.r.o. má město dobré zkušenosti (vč. servisu, komunikace),
kromě nejvýhodnější cenové nabídky (viz příloha, část 2 podkladů) dodavatel přislíbil
poskytnutí profesionální sekačky v hodnotě 83 tis. Kč.
Na základě spíše nižší cenové výše této zakázky malého rozsahu (VZMR) a na základě dobrých
zkušeností s tímto dodavatelem a v souladu s bodem 2. čl. VII Směrnice č. 2/2016 o zadávání
VZMR doporučuje starosta tuto veřejnou zakázku přidělit nejvýhodnějšímu uchazeči – spol.
Unikont Group, s.r.o. v hodnotě 354 tis. Kč bez DPH.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu – dodávky
nástavby na zavlažování na komunální vozidlo – společnosti Unikont Group, s.r.o. v hodnotě
354 tis. Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 15.

4c) Revitalizace odvodnění v Žižkově ulici
V návaznosti na vyhotovenou PD Ing. M. Riegera „Revitalizace odvodnění ul. Žižkova“
(přehledná situace viz příloha – část 3) a 2x vypsané výběrové řízení v roce 2018, do kterého
se nepřihlásil jediný uchazeč, předkládá starosta novému zastupitelstvu návrh smlouvy
(Smlouva o dílo) za účelem dalšího pokusu vybrat uchazeče ve výběrovém řízení.
Návrh smlouvy (část_2_SoD) byl vyhotoven ve spolupráci s firmou Otidea a. s., která rovněž
zajišťuje realizaci veřejné zakázky, v souladu s příslušnou směrnicí. Vzhledem k předpokládané
částce veřejné zakázky, méně než 1 mil. Kč (předpokládaná hodnota VZ v roce 2018 byla 780
tis. Kč bez DPH), přísluší zastupitelům schválení navrhované smlouvy o dílo, která se později
stane nedílnou součástí dokumentace k veřejné zakázce.
Pozn. s administrátorem - Otidea, a. s. - byla dohodnuta organizace výběrového řízení za
zlevněných podmínek (15 tis. Kč + DPH).
Starosta předkládá zastupitelům následující návrh na usnesení.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo předložený návrh smlouvy o dílo a schvaluje, aby
veřejná zakázka malého rozsahu pro revitalizaci odvodnění v Žižkově ulici byla vypsána s
použitím tohoto návrhu, a zároveň pověřuje starostu přípravou a realizací celé související
veřejné zakázky.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 16.

4d) Architektonická studie – přístavba ZŠ (Atelier Hoffman)
V návaznosti na diskuze mezi zastupiteli, vedením města a školy i veřejností předkládá starosta
ke schválení cenovou nabídku z Atelieru Hoffman, která má navázat na předchozí studii
„přístavby do dvora“. Cílem architektonické studie je nalézt variantní, komplexní řešení
stavebních úprav ZŠ ve vazbě na potřeby a požadavky školy, které se týkají především navýšení
počtu učeben (kmenových i odborných), rozšíření jídelny, kabinetů, šaten, sociálních zázemí i
návrhu na vybudování nové tělocvičny (blíže viz část 2 podkladů).

strana 11 z 17

Oproti původní nabídce došlo v této aktualizované cenové nabídce k navýšení o 30 tis.
z důvodu zajištění vyjádření nejvýznamnějších dotčených orgánů – a to hygienická stanice
(KHS), hasičského záchranného sboru (HZS) a Národní institut pro integraci osob (NIPI).
Celková částka přesáhne hranici 150 tis. Kč (bez DPH) a z toho důvodu předkládá starosta tuto
veřejnou zakázku ke schválení, aby byla v souladu se Směrnicí o zadávání VZMR.
NÁVRH USNESENÍ
Město Veltrusy rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Architektonická studie
ZŠ“ Uhelný mlýn, s.r.o./Atelieru Hoffman v celkové částce 178.500 Kč bez DPH (tj. 215.985 Kč
vč. DPH) dle předložené cenové nabídky.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Štulík)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 17.

5. INFORMACE
5a) Vedení obce
5ai)

Vyúčtování příspěvku od obcí za rok 2018 – Přemyslovské střední
Čechy, o. p. s.
Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy předkládá na základě
uzavřené veřejnoprávní smlouvy vyúčtování o neinvestiční dotaci za rok 2018. Město
Veltrusy v loňském roce přispělo společnosti dobrovolným příspěvkem 5 Kč na
obyvatele, kterým pomáhá v pokrytí povinné spoluúčasti k programu zajišťujícímu
administrativní a další činnosti společnosti.

5aii)

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za rok 2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím za rok 2018 je zveřejněna na úřední města od 14. 2. 2019 do
17. 3. 1019. Za rok 2018 bylo podáno 21 žádostí o informace, bylo vydáno 7
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a byla podána 1 stížnost na postup při
vyřizování žádosti o informace.

5aiii)

Vzdělávací projekty na ZŠ
Schválení zapojení ZŠ do vzdělávacích projektů bylo přesunuto do schvalovací části 3)
a usnesením č. 10 schváleno 9 hlasy.

5aiv)

Probíhající opravy a projekty
Od pondělí 25. února 2019 začne stavba přeložky nízkého napětí v ulici U Školy a ulici
Klicperova. V této době budou mít žáci školy jarní prázdniny. Následovat bude ulice
Žižkova, ulice Jungmannova směrem k námětí.
V návaznosti na stavbu přeložky nízkého napětí v ulici Klicperova bude v rámci
veřejné zakázky z roku 2918 probíhat dokončení chodníků směrem k Hasičskému
domu. Stavbu bude realizovat stavební firma Neumann, s. r. o. poté, co firma elektro
Kalců dokončí přeložku nízkého napětí.

5av)

Různé
Venkovní elektronická úřední deska
Město Kralupy nad Vltavou získalo dotaci z Operačního programu zaměstnanost na
projekt Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy strana 12 z 17

Kralupy nad Vltavou. V rámci projektu dojde mimo jiné i k pořízení elektronických
úředních desek (dále jen EUD) pro obce v ORP Kralupy nad Vltavou. Náklady na
pořízení EUD budou hrazeny z dotace a spoluúčast ve výši min. 5 % bude hrazena z
rozpočtu města Kralupy nad Vltavou. Jediné náklady pro obce v ORP budou náklady
na zajištění připojení k elektrické energii a zajištění internetového připojení, vč.
následného provozu. EUD bude ve Veltrusech umístěna na fasádě budovy městského
úřadu. Náklady na EUD umístěnou na fasádě budovy se pohybují kolem 280 000,- Kč
vč. DPH. Informace v EUD budou jak z Kralup nad Vltavou, tak z Veltrus a i ostatních
obcí.
Zastupitel Novák se ptá, zda bude zrušena „papírová“ úřední deska. Starosta
odpovídá, že se mohou využívat obě, ale již teď se řeší nedostatek místa na
„papírové“ úřední desce umístěné před městským úřadem. Nevejdou se na ni
všechny zveřejněné dokumenty, ale ty jsou zveřejněné na elektronické úřední desce
na webu města.
Zastupitelka Šťastná si myslí, že starší lidé budou pořád preferovat „papírovou“
podobu úřední desky umístěnou před městským úřadem. Zastupitelka Krčmová
navrhuje umístit dokumenty zveřejněné na úřední desce v papírové podobě
v podatelně MěÚ. Starosta souhlasí.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zapojení se do projektu města Kralupy
nad Vltavou, v rámci kterého dojde k pořízení venkovních elektronických úředních
desek pro obce ORP Kralupy nad Vltavou.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 18.

5b) Výbory
Starosta připomíná zvyklost čtvrtletních zpráv o činnost výborů pro informaci zastupitelům a
občanům. Zprávu o činnosti výborů nově ustanovených výborů očekává starosta
na březnovém, nejpozději na dubnovém zasedání.
KULTURNÍ VÝBOR
Předsedkyně kulturního výboru zve na slavnostní zahájení výstavy prací žáku ZŠ na téma
„Cesta a cestování“ zítra 21. února 1019 v 17:00 ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka.
Dále zve v pátek 8. března 2019 od 20:00 hodin do sálu restaurace Na Závisti na Slavnostní
ples u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky, který pořádá město Veltrusy
a firma Luksík – Promex, s. r. o. Vstupenky stojí 200 Kč a jsou k zakoupení v podatelně MěÚ.
Starosta děkuje spolkům ASPV Veltrusy, AFK Veltrusy, Obec Baráčníků, SDH Veltrusy a
kulturnímu výboru za pomoc při organizaci Veltruského Masopustu 2019, který se konal o
víkendu 16. 2. a 17. 2. 2019.
Redakce Veltruských listů vyzývá občany, aby se zapojili do ankety pro zastupitele ve
Veltruských listech. V aktualitě na webu města je odkaz na google formulář, kde mohou
občané zadat dotazy, na které by se chtěli zeptat zastupitelů. Redakce bude následně některé
dotazy vybírat do anket pro zastupitele v následujících vydáních Veltruských listů.
Zastupitelka Krčmová navrhla, aby zápisy všech výborů byly zveřejňované na webu města.
Starosta tento návrh přislíbil realizovat a požádal výbory, aby zápisy z jednání, které se konaly
od listopadu 2018 předali vedení města.
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5c) Zastupitelé
Zastupitelka Krčmová se ptá, zda byl zadán odhad na Ferdinandovu vilu. Starosta odpovídá,
že znalecký posudek na nemovitost pravděpodobně zajistí
z T.P. Real CZ, s. r. o., se
kterým má město dobrou zkušenost z předchozí spolupráce.

6. DISKUZE
se ptá, kdy bude zvolen místostarosta? Starosta odpovídá, že po dohodě
s nominovanou na funkci místostarosty – zastupitelkou Hrubešovou to vypadá, že by
místostarosta mohl být zvolen na březnovém zasedání 27. 3. 2019.
, která má zahrádku v ulici V Cihelnách, se ptá, zda bude v nejbližší době
opravena cesta od ulice v Cihelnách směrem k čističce. Cesta je osazena dopravní značkou
snížené rychlosti, ale cesta se nedá projet na kole ani projít pěšky, protože je tam bláto.
Starosta odpovídá, že na opravu předmětné cesty byla městu poskytnuta dotace, ale cesta
nebyla opravena správně a město dotaci po kontrole muselo vrátit. Nyní právní cestou vymáhá
škodu po zhotoviteli, který stavbu realizoval. Z důvodu případných důkazních materiálů není
v nejbližší době oprava cesty v plánu. Starosta se spojí s právním zástupcem v této věci pro
přesnější, aktuální informace, které sdělí na příštím zasedání.
Dále se
ptá, zda by bylo možné zahrádkářům občas přistavit kontejner na
bioodpad a stavební suť. Starosta odpovídá, že kontejner na stavební suť přistaven nebude,
není ani pro obyvatele Veltrus. Kontejner na bioodpad by mělo být možné přistavit, starosta
zjistí podrobnosti, aby bylo vše v souladu s obecně závaznými vyhláškami města. Na ostatní
odpad starosta nabízí možnost zakoupení svozových pytlů, které je možné zakoupit na
městském úřadě za 50 Kč.
se ptá, s kým je možné řešit změny stavby realizace chodníků kolem náměstí.
Smlouvy, které byly v rámci stavby uzavřené, jsou již neplatné. Je potřeba řešit věcná břemena
k pozemkům. Pozemek s komunikací/chodníkem v jeho vlastnictví převede bezplatně na
město, ale nejprve je potřeba opravit projekt, protože nový chodník zasahuje do jeho
stávajícího pozemku/předzahrádky v Seifertově ulici. Starosta odpovídá, že je možné domluvit
schůzku v jeho kanceláři společně s Ing. arch. Hánlem, který tuto část chodníků projektoval.
se ptá, zda je možné někoho požádat o čištění komunikace z betonárky nad
Veltrusy. Starosta odpovídá, že čištění krajských komunikací je záležitost Krajské údržby správy
komunikací. Doporučuje příště zavolat Polici ČR.
se ptá, zda bude na internetu za zastupitelstvo zveřejněno jednotné prohlášení o
tom, že volba místostarosty se uskuteční v březnu, včetně zveřejnění předjednaného
kandidáta na funkci místostarosty. Starosta odpovídá, že záležitost probere se zastupiteli
interně a za sebe dodává, že hlavní záležitosti proběhnou na zasedání.

7. ZÁVĚR
Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a ukončil 4. zasedání
Zastupitelstva města Veltrusy v 20:45 hodin. Příští zasedání Zastupitelstva se bude konat
27. 3. 2019.
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1.

Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 20. 2. 2019 – zápis číslo 4
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 4. zasedání.
Schváleno: 10-0-0

2.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
zák. o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program města Veltrusy na rok 2019.
Schváleno: 10-0-0

3.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany mezi obcí Uhy a JSDH Veltrusy za poplatek 60.000 Kč ročně.
Schváleno: 10-0-0

4.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podnájmem nemovitého prostoru na adrese
Palackého 671 za účelem provozování e-shopu a přímého prodeje zboží se zaměřením na
zdravou výživu a eko-drogerii s
na 3 roky s roční výpovědní lhůtou.
Schváleno: 8-0-2

5.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet“
formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2019.
Schváleno: 8-0-2

6.

Zastupitelstvo města Veltrusy odkládá schválení rozpočtu Sociálního fondu na rok 2019, který
je součástí rozpočtu města na rok 2019 a zároveň změny v předložené kolektivní smlouvě na
následující zasedání (27. 3. 2019).
Schváleno: 6-1-3

7.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch ČEZ
Distribuce, a. s. na pozemku parc. č. 407/20 v k. ú. Veltrusy, v rozsahu dle geometrického plánu
č. 1813-8998/2017 schváleným katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Mělník, dne 9. 8. 2018 pod číslem PGN-1186/2018-206 pro účely zařízení
distribuční soustavy.
Schváleno: 9-0-1

8.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v ulici Jos. Dvořáka na pozemcích
parc. č. 403/39 a 403/42 v k. ú. Veltrusy s Náboženskou společností Svědků Jehovových.
Schváleno: 9-0-1

9.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci programu Podpora
rozvoje regionů 2019+ s názvem „Multifunkční komunitní centrum Veltrusy“, a to v rámci
výzvy podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul DT
117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Současně Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zajištění financování projektu s názvem
„Multifunkční komunitní centrum Veltrusy“, tzn. zajištění spolufinancování obce minimálně ve
výši povinné spoluúčasti, která vyplývá z maximální možné míry dotace 10 000 000 Kč a
z celkového rozpočtu stavebních prací, a schvaluje zajištění předfinancování projektu ve výši
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100 % celkových nákladů dotačního projektu ze strany, včetně výdajů nezpůsobilých případně
vzniklých.
Schváleno: 10-0-0
10.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zapojením Základní školy Veltrusy, příspěvkové
organizace, na projekt pořádaný Nadací Unipetrol s názvem „Báječný den s chemií“.
Zastupitelstvo města Veltrusy se zapojením Základní školy Veltrusy, příspěvkové organizace,
do projektu AISIS, z. ú. s názvem „Dobrá škola II“.
Schváleno: 9-0-1

11.

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje o poskytnutí mimořádné dotace pro AFK Veltrusy,
z. s. ve výši 200.000 Kč na rekonstrukci sociálního vybavení v prostorách kabin na fotbalové
hřišti. Zastupitelstvo města dále pověřuje starostu přípravou veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z veřejného rozpočtu města Veltrusy za účelem uvedeným v dův. zprávě.
Schváleno: 10-0-0

12.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem přízemních
nebytových prostor v ulici Chotkova č. p. 65 o rozloze 54,75 m2 za cenu 1.900 Kč/měsíčně.
Schváleno: 10-0-0

13.

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s ust. § 103 odst. 6 věta druhá zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pověřuje výkonem pravomocí starosty v případě
nepřítomnosti starosty, člena zastupitelstva města Veltrusy paní Ing. Barboru Šťastnou, nar.:
23. 4. 1978, a to do doby zvolení místostarosty města.
Schváleno: 9-0-1

14.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s rozšířením kontrolního výboru na 5 členů. Dalšími
členy výboru se stávají Ing. Jakub Andrle a Bohuslav Dolanský.
Schváleno: 9-0-1

15.

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu –
dodávky nástavby na zavlažování na komunální vozidlo – společnosti Unikont Group, s.r.o.
v hodnotě 354 tis. Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky.
Schváleno: 10-0-0

16.

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo předložený návrh smlouvy o dílo a schvaluje, aby
veřejná zakázka malého rozsahu pro revitalizaci odvodnění v Žižkově ulici byla vypsána s
použitím tohoto návrhu, a zároveň pověřuje starostu přípravou a realizací celé související
veřejné zakázky.
Schváleno: 10-0-0

17.

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu
„Architektonická studie ZŠ“ Uhelný mlýn, s.r.o./Atelieru Hoffman v celkové částce 178.500 Kč
bez DPH (tj. 215.985 Kč vč. DPH) dle předložené cenové nabídky.
Schváleno: 9-0-1

18.

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zapojení se do projektu města Kralupy nad
Vltavou, v rámci kterého dojde k pořízení venkovních elektronických úředních desek pro obce
ORP Kralupy nad Vltavou.
Schváleno: 10-0-0
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Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina

Ověřovatelé:

Ing. Ludmila Hrubešová
Ing. Martin Novák

Starosta:

Mgr. Filip Volák

Zapsala:

Nikola Formanová
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