Místo konání:

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy,
konaného 28. 8. 2019 od 18:00 hodin.
Hasičský dům Veltrusy (Seifertova 488, Veltrusy)

Doba trvání:

18:35 – 20:00

Přítomni:

Ing. Andrle Jakub, Mgr. Bělková Barbora, Havlín Bronislav, Krčmová Věra (příchod
18:30), Ing. Novák Martin, Mgr. Ing. Ponert Martin, Mgr. Ponert Petr, Ing. Štulík
Vladimír, Mgr. Volák Filip

Omluveni:

Ing. Hrubešová Ludmila, Ing. Šťastná Barbora

Ověřovatelé:

Krčmová Věra, Mgr. Ing. Ponert Martin

Občané:

10

Navržený program:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a) Darovací smlouva – bezúplatný převod „Miřejovického mostu“
b) Aktualizace strategického plánu města Veltrusy
c) Smlouva o reklamní činnosti – Mero ČR, a. s.
d) Darovací smlouva – Synthos Kralupy, a. s.
e) Smlouva o zřízení věcného břemene, Domy Kladno, a. s. (lokalita U Luhu a U
Střelnice)
4) Veřejné zakázky
a) Rekonstrukce hřbitovního domku
b) Rekonstrukce části ul. Hálkova – výběr vítězného uchazeče
5) Informace
a) Vedení obce (a případní hosté)
i. Informace ohledně MŠ a ZŠ
ii. Informace o stavebních záměrech města
iii. Různé
b) výborů
c) zastupitelů
6) Diskuze
7) Závěr
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1. ÚVOD, SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Před začátkem zasedání představil starosta návrh nového konceptu odpadového hospodářství
s úmyslem zvýšit třídění odpadu. Promluvil o možnosti pytlového svozu tříděného odpadu
přímo od domu a o případném motivačním programu, díky kterému by občané, kteří třídí, měli
nižší poplatky za svoz odpadu. Momentálně čeká na vyhodnocení od starosty Nové Vsi, kde
mají občané vlastní popelnice na tříděný odpad.
V 18:35 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil 10. 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 21. 8. 2019 do 28. 8. 2019. (příloha 1) Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) dále konstatoval, že
přítomno je 9 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 jedné změny, a to přidání nového bodu 3e) Smlouva o zřízení věcného
břemene, Domy Kladno, a. s. (lokalita U Luhu a U Střelnice). Starosta dal hlasovat o návrhu
změněného programu.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 10. zasedání:

1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a) Darovací smlouva – bezúplatný převod „Miřejovického mostu“
b) Aktualizace strategického plánu města Veltrusy
c) Smlouva o reklamní činnosti – Mero ČR, a. s.
d) Darovací smlouva – Synthos Kralupy, a. s.
e) Smlouva o zřízení věcného břemene, Domy Kladno, a. s. (lokalita U Luhu a U Střelnice)
4) Veřejné zakázky
a) Rekonstrukce hřbitovního domku
b) Rekonstrukce části ul. Hálkova – výběr vítězného uchazeče
5) Informace
a) Vedení obce (a případní hosté)
i. Informace ohledně MŠ a ZŠ
ii. Informace o stavebních záměrech města
iii. Různé
b) výborů
c) zastupitelů
6) Diskuze
7) Závěr

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 1.
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2. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ
Dle jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy starosta jmenoval ověřovatele zápisu
z 10. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy p. Věru Krčmovou a Mgr. Ing. Martina Ponerta.
Jmenovaní souhlasili.

3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
3a) Darovací smlouva – bezúplatný převod „Miřejovického mostu“
V uplynulých měsících a letech probíhala jednání mezi městem Veltrusy a Povodím Vltavy, s.
p., ohledně převodu starého jezového mostu přes řeku Vltavu, který je v majetku města a
Povodí Vltavy, s. p. projevil zájem převít ho do svého vlastnictví.
Mostní objekt je spojen se stavbou jezu Miřejovice a kromě dopravního spojení města Veltrusy
a obce Nelahozeves, plní zejména funkci nosné konstrukce provizorního hradicího systému
dvou jezových polí vodního díla Miřejovice. Pro provozování vodního díla je současný stav
mostu nevyhovující, nevyhovuje zatížení při zahrazení jezových polí, neumožňuje příjezd
vozidel a mechanizace k jednotlivým pilířům jezu nebo k plavební komoře.
Vzhledem k neúnosné výši investic na potřebnou opravu, která by pro město znamenala velké
finanční zatížení (celková suma může reálně přesáhnout hranici 100 mil. Kč, což jsou 2 až 3
roční rozpočty města Veltrusy), považuje vedení města za racionální a ekonomické převést
most do vlastnictví Povodí Vltavy, s. p. Vedení Povodí Vltavy, s. p. na jednáních opakovaně
deklarovalo, že má možnost financovat významný záměr, který mj. souvisí i s lodní dopravou
na řece Vltavě. Vzhledem ke špatnému technickému stavu mostu je pro město též rozumným
argumentem pro převod fakt, že převodem vlastnictví odpadne právní odpovědnost města,
jako vlastníka za stav mostu a případné škody (např. negativní vliv na lodní dopravu).
Na základě přijatého usnesení zastupitelstva č. 2 ze dne 29. 8. 2018 bylo nutné požádat silniční
správní úřad o vyřazení dotčené pozemní komunikace z kategorie místní komunikace
k mostnímu objektu, který je dle § 12 zákona o pozemních komunikacích součástí místní
komunikace. Podle ustanovení § 9, odst. 2) zákona o pozemních komunikacích je vlastníkem
místní komunikace obec, na jejímž území se místní komunikace nachází. Zdejší silniční správní
úřad veřejnou vyhláškou-rozhodnutím č.j. MUV-2637/2019/NFo ze dne 25. 6. 2019 vyřadil
pozemní komunikaci, která je situována na silničním mostě přes řeku Vltavu z kategorie místní
komunikace (zveřejněn na elektronické úřední desce města Veltrusy od 25. 6 .2019 do 11. 7.
2019).
V návaznosti na schválená usnesení (č. 2 ze 47. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy ze dne
30. 8. 2018 a č. 15 z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy ze dne 27. 3. 2019), zveřejnění
záměru bezúplatně převést „jezový most Miřejovice“ (zveřejněn na el. úřední desce města
Veltrusy od 28. 3. 2019 do 13. 4. 2019), finalizaci darovací smlouvy (část 2 podkladů) a
vzhledem k tomu, že již byly splněny všechny kroky potřebné k převodu mostu z majetku
města Veltrusy do majetku Povodí Vltavy, s. p., předkládá starosta města darovací smlouvu ke
schválení.
V poslední etapě připomínek došlo k vyjasnění a vzájemné informovanosti ohledně věcných
břemen.
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NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření darovací smlouvy v předloženém znění mezi
městem Veltrusy a Povodím Vltavy, s. p., jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých
věcí ve vlastnictví města Veltrusy, a to:
• ocelový silniční most přes řeku Vltavu, spojující komunikace v obci Nelahozeves a městě
Veltrusy, jehož půdorys je promítnut na pozemky parc. č. 845/2, parc. č. 845/5,
st. parc. č. 836, st. parc. č. 835, st. parc. č. 1293, st. parc. č. 1292, st. parc. č. 1295,
parc. č. 1136/1 a části pozemku parc. č. 1065/7 definované Geometrickým plánem
č. 1783-2669/2017, vypracovaným společností GEODÉZIE MĚLNÍK s.r.o., Pražská 385,
276 01 Mělník, ze dne 21. 11. 2017 jako pozemek parc. č. 1065/21, vše v katastrálním
území Veltrusy, obec Veltrusy, a na pozemky parc. č. 191/1, parc. č. 191/5 a parc. č. 352
v katastrálním území Nelahozeves
• pozemní (účelovou) komunikaci nacházející se na silničním mostě uvedeném v předchozí
odrážce
• pozemek parc. č. 1065/21 (ostatní plocha, silnice) o výměře 61 m2 v katastrálním území
a obci Veltrusy, který byl vytvořen Geometrickým plánem č. 1783-2669/2017,
vypracovaný společností GEODÉZIE MĚLNÍK s. r. o., Pražská 385, 276 01 Mělník, ze dne
21. 11. 2017, z pozemku parc. č. 1065/7 (ostatní plocha, silnice) o původní výměře
6853 m2 v katastrálním území a obci Veltrusy.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 2.

3b) Aktualizace strategického plánu města Veltrusy
V souvislosti s potřebou aktualizovat stávající strategický plán (schválen v lednu 2016) a na
základě podkladů od vedení města, Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby a
spoluprací dalších výborů a zastupitelů, předkládá starosta zastupitelstvu města „Strategický
plán města Veltrusy pro roky 2019 – 2029 ve verzi srpen 2019“.
Pozn. tento schválený strategický dokument je často vyžadovaný poskytovatelem dotací (např.
MMR aj. ministerstva) a je žádoucí v něm mít zahrnuté konkrétní záměry, které chce obec
v budoucnu realizovat.
Strategický plán (především analytická část) byl vyhotoven ve spolupráci s
(MAS Přemyslovci), tuto službu je možné financovat z projektu ESF („Moderní a
otevřený úřad“).
Strategický plán má být „živým dokumentem“ a je žádoucí ho pravidelně aktualizovat.
Starosta děkuje všem, kteří se podíleli na spolupráci při aktualizaci strategického plánu, při
které byl navýšen počet projektových karet na 51. Karet je hodně, všechno se jistě nepodaří
zrealizovat, ale mnohé dotační tituly vyžadují, aby záměr byl schválen ve strategickém plánu.
Zastupitelka Krčmová navrhuje projektové karty ve Strategickém plánu každý rok aktualizovat
a zanést to i do usnesení. Starosta souhlasí a žádá Výbor pro rozvoj obce, ekologii a sociální
služby o spolupráci. Strategický plán bude zveřejněný na webových stránkách města, starosta
vyzývá všechny, kdo bude mít jakékoliv připomínky k tomuto dokumentu, aby je napsal výboru
či zastupitelům. Jedná se o plán záměrů a projektů do budoucna.
se ptá, zda Strategický plán bude financovaný z projektu ESF („Moderní a otevřený
úřad“) a kolik tato aktualizace bude stát. Starosta odpovídá že cca 15.000 Kč.
konstatuje, že by bylo dobré vědět, jaké záležitosti se ze starého strategického plánu z roku
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2016 již splnily a jaké ne. Starosta odpovídá, že by bylo možné vypracovat nějaký srovnávací
dokument.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předložený strategický plán města Veltrusy, ve verzi
srpen 2019, pro roky 2019 – 2029. Revize Strategického plánu budou prováděny 1x ročně.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 3.

3c) Smlouva o reklamní činnosti – Mero ČR, a. s.
Starosta města předkládá Zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o reklamní činnosti
se společnosti MERO ČR, a. s. Předmětem smlouvy je provést ve prospěch společnosti MERO
ČR, a. s. reklamní činnost v rámci 5. ročníku „Happeningu na starém mostě“, který proběhne
dne 7. září 2019. Za tuto činnost se společnost zavazuje zaplatit městu Veltrusy částku ve výši
30.000 Kč.
S touto částkou nebylo počítáno ve schváleném rozpočtu na rok 2019.
V souvislosti s jednáním s vedením společnosti byla též přislíbena podpora akce „Oslavy 100
let fotbalu ve Veltrusích“ a podpora mládeže SDH Veltrusy (po 10 tis. Kč).
Zastupitelka Krčmová se ptá, zda je přislíbena nějaká další spolupráce. Starosta odpovídá, že
od společnosti MERO, ČR, a. s. zatím nic jiného aktuálního dojednáno není.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích uzavření
smlouvy o reklamní činnosti se společnosti MERO ČR, a. s., na základě které bude městu
vyplacena částka ve výši 30.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 4.

3d) Darovací smlouva – Synthos Kralupy, a. s.
Starosta města předkládá Zastupitelstvu města návrh na uzavření darovací smlouvy se
společností Synthos Kralupy, a. s. na přijetí finančního daru ve výši 80.000 Kč. Účely využití
daru jsou popsány ve druhém bodě čl. II této smlouvy (část 2 podkladů). Dar bude poskytnut
na základě předchozího vyjednávání s vedením Synthos Kralupy, a. s.
S touto částkou nebylo počítáno ve schváleném rozpočtu na rok 2019.
Částka bude rozdělena na organizaci 5. ročníku „Happeningu na starém mostě“ (7. 9. 2019),
na „Oslavy 100. výročí fotbalu ve Veltrusích“ (24. 8. 2019) s důrazem na podporu dětí a
mládeže a na vybavení dětského hřiště na pozemku AFK.
Starosta doplňuje, že část finančního daru může být využita i na opravu dětského hřiště na
pozemku u fotbalového hřiště AFK, kam byly zakoupeny nové hrací prvky a hřiště je nyní nově
otevřeno. Zastupitelka Krčmová se ptá, kolik stály herní prvky na hřišti. Zastupitelka Bělková
odpovídá že zatím není vyfakturovaná práce bagristy a odvoz zeminy, ale 2 nové prvky stály
83.000 Kč a certifikovaný kačírek cca 30.000 Kč. Starosta dodává, že když se podaří dohodnout
s majiteli, kteří vlastní část pozemku pod dětským hřištěm u AFK, mohou se do budoucna na
dětské hřiště další herní prvky přidat. Nyní se zastupitelé shodli, že nebudou přidávat další
herní prvky na pozemek, který není ve vlastnictví AFK.
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Starosta o jednání, které proběhlo s ředitelem společnosti Synthos Kralupy, a. s. ohledně příp.
spolupráce při financování nákupu nemovitosti na nám. A. Dvořáka. Pan ředitel přislíbil
projednání této záležitosti s vedením z Polska.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích uzavření
darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 80.000 Kč od společnosti Synthos
Kralupy, a. s.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 5.

3e) Smlouva o zřízení věcného břemene, Domy Kladno, a. s. (lokalita U Luhu
a U Střelnice)
Na minulém zasedání zastupitelstva, které se konalo dne 31. 7. 2019 byla zastupiteli schválena
Darovací smlouva o bezplatném převodu veřejného osvětlení v lokalitě U Luhu a U Střelnice.
Tuto smlouvu obě strany podepsaly, veřejné osvětlení bylo předávacím protokolem předáno
a tím se město stalo vlastníkem veřejného osvětlení.
Veřejné osvětlení se nachází na pozemku města parc. č. 1079/1 a pozemcích parc. č. 143/25 a
parc. č. 148/65, které jsou ve vlastnictví firmy Domy Kladno, a. s.
Starosta města proto nyní předkládá zastupitelům ke schválení Smlouvu o zřízení služebnosti
k pozemkům parc. č. 143/25 a parc. č. 148/65 s majitelem pozemků, tj. Domy Kladno, a. s.
Zastupitel Štulík se ptá, kde a k jakému dni jsou uvedeny stavy elektroměrů. Starosta
odpovídá, že stavy elektroměrů jsou uvedeny v předávacím protokolu po dohodě s
se stavem ze srpna 2019.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost
inženýrské sítě a umístění stožárů a zařízení veřejného osvětlení k pozemkům parc. č. 143/25
a parc. č. 148/65 k. ú. Veltrusy, a to v jejich části vyznačené v geometrickém plánu.
HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 6.

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4a) Rekonstrukce hřbitovního domku
Dne 26. 6. 2019 proběhlo výběrové řízení na výběr zhotovitele na rekonstrukci hřbitovního
domku, na které se přihlásili 2 uchazeči. Doručené cenové nabídky byly velmi rozdílné a cenou
se lišily o cca 1 milion Kč. Výběrová komise tyto nabídky nyní prověřuje a dne 6. 9. 2019 se
plánuje setkat znovu za účelem konečného rozhodnutí a doporučení jednoho z přihlášených
uchazečů ke schválení zastupitelstvem města. Vítězného uchazeče bude zastupitelstvo
schvalovat na příštím zasedání v září. Členem výběrové komise je projektantka, místostarostka
a zástupce ze stavebního úřadu.
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4b) Rekonstrukce části ul. Hálkova – schválení vítězného uchazeče
V návaznosti na předchozí zasedání ZM (31. 7. 2019) zasedala dne 26. 8. 2019 výběrová komise
pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem "Obnova místní
komunikace Hálkova ve městě Veltrusy".
Doručeno bylo 5 nabídek. Závěrečný dokument komise "Zápis z jednání komise pro otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek" (v části 2 podkladů), je předložen v souladu se
zákonem 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (resp. se Směrnicí č. 2/2016 o
zadávání VZMR) zadavateli, resp. zastupitelům města.
Starosta města předkládá v souladu se Směrnicí č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu podklady pro schválení vybraného uchazeče – firmu COMMATEL –
Uher, s. r. o., která předložila nabídku ve výši 1.663.184,80 Kč bez DPH (2.012.453,61 s DPH).
Připomenutí:
Na tento projekt má město tzv. Registraci akce – schválenou dotaci od Min. pro místní rozvoj
ve výši 70 % uznatelných nákladů. Na MMR je třeba do konce září odeslat smlouvu o dílo
s vítězným uchazečem.
Výběrové řízení a administrace tohoto dotačního projektu probíhá s TNT Consulting, s. r. o.
Starosta doplňuje, že je žádoucí s rekonstrukcí začít již letos a ukončit ji do května roku 2020.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje v souladu Směrnicí č. 2/2016 (čl. V., bod 2.b) o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy o výběru nejvhodnější nabídky na
veřejnou zakázku „Obnova místní komunikace Hálkova ve městě Veltrusy“ tak, že vítězným
uchazečem se stala firma COMMATEL – Uher, s. r. o., s předloženou nabídkou ve výši
1.663.184,80 Kč bez DPH (2.012.453,61 s DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto
uchazečem.
Dojde-li k odstoupení vítězného uchazeče, bude osloven další v pořadí této veřejné zakázky.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 7.

5. INFORMACE
5a) Vedení obce
5ai)

Informace ohledně Mateřské školy a Základní školy
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská školka má novou ředitelku –
z Kojetic. Na konkurz se
přihlásily tři uchazečky, jedna byla následně vyřazena z důvodu nesplnění požadavku
pedagogického vzdělání. Další dvě byly pozvány na 2. kolo výběrového řízení, které
se konalo 2. 8. 2019. Z těchto dvou uchazeček výběrová komise vybrala
. Nová paní ředitelka již do funkce nastoupila.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ředitelka ZŠ sděluje zastupitelstvu města, že ani jeden ze svodů hromosvodů
neodpovídá revizním požadavkům, kterých je 7 a ani jeden revizí neprošel. Starosta
odpovídá, že se spojí s firmou, která revizi dělala a následně bude provedeno
poptávkové řízení.

strana 7 z 13

Přístavba Základní školy
Arch.
předal k vyjádření dotčeným orgánům (hygiena, požárně
bezpečnostní řešení) studii na obě prezentované varianty přístavby Základní školy. Do
září by dotčené orgány měly vydat svá vyjádření a následně se arch.
plánuje
sejít s vedením města a školy a s občany, kteří bydlí v okolí školy a záležitost s nimi
prodiskutovat.
Škola projevila zájem o účast v projektu „Příběhy našich sousedů“. Projekt se bude
zabývat historií na základě výpovědí pamětníků. Výstupem bude film a brožura.
Město tento projekt podpoří částkou 22 tis. Kč.
Kapacita Základní školy
Paní ředitelka se vzhledem k současné kapacitní situaci obrátila na zastupitelstvo
města s návrhem na řešení kapacitních problémů. Vzhledem k prostorovým
možnostem školy a k organizačním potřebám výuky je maximální možný počet tříd v
rámci školy 21, tudíž nelze v žádném případě otevřít další třídu (22. třídu). l ve
stávajícím počtu 21 tříd je náročné zajistit organizaci vyučování se zákonem danými
pravidly, které se musí dodržovat. Kritéria pro přijetí:
• Do prvního ročníku se budou přijímat žáci z Veltrus a ze spádových obcí – max.
30 žáků do jedné třídy (při respektováni kapacity školy a max. počtu 21
fungujících tříd).
• Do 6. ročníku se budou přijímat žáci z Veltrus a ze spádových obcí – max. 30
žáků do jedné třídy (při respektování kapacity školy a max. počtu 21 fungujících
tříd).
• Žáci, kteří nemají bydliště ve Veltrusích a ve spádových obcích, se budou do ZŠ
Veltrusy přijímat pouze v případě volné kapacity školy.
• V případě, že se do školy bude hlásit více žáků z Veltrus a ze spádových obcí,
než je kapacita Školy nebo kapacita tříd ve škole, proběhne výběr přijatých žáků
formou losování. Nejprve proběhne losování do prvního ročníku a v případě
dostatečné kapacity bude následovat losování do 6. ročníku (respektovat se
bude nejen kapacita školy, ale i maximální počet tříd).
• V případě nutnosti losování bude jeho termín předem oznámen na stránkách
školy. Losování proběhne za přítomnosti zástupce vedení školy, zástupce
zřizovatele a zástupce Rady školy.
Zastupitelka Krčmová se ptá, zda se bude losování týkat i veltruských dětí. Ředitelka
ZŠ odpovídá, že podle zákona jsou si děti z Veltrus a ze spádových obcí rovni, tudíž je
nutné losovat ze všech dětí. Zastupitel M. Ponert a Zastupitelka Krčmová se shodli,
že by se měly vypovědět smlouvy se spádovými obcemi, protože není možné losovat
děti z Veltrus, je potřeba udělat novou vyhlášku. Ředitelka ZŠ nemá oporu ve
vyhlášce a veltruské děti podle platných smluv z losování vyřadit nemůže. Starosta
záležitost prověří na krajském úřadě, jestli je losování v souladu s legislativou, zjistí
potřebné informace pro vydání Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech a
informuje starosty z okolních obcí o této situaci. Veltrusy jsou historicky spádová
oblast a je potřeba to prověřit.
Zastupitelka Krčmová se ptá, jaká je situace v Kralupech n. Vlt. Starosta odpověděl,
že Kralupy nemají naplněnou kapacitu, ale nebudou přijímat další děti z důvodu
zkvalitnění výuky.
se ptá, jaký je poměr veltruských dětí a dětí ze spádových oblastí.
Ředitelka ZŠ odpovídá, že je to zhruba po 50 % (tzn. cca polovina dětí je z Veltrus).
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5aii)

Informace o stavebních záměrech města
Vedení města obdrželo tři zpracované cenové nabídky na dopravní značení –
zpomalovací prvky (retardéry) v ulici V Cihelnách a Maršála Rybalka. Podět na
zakoupení zpomalovacích prvků podali občané, kteří bydlí v těchto ulicích. Návrh na
dopravní značení byl schválen dopravním inspektorátem v Mělníku a následně byl
schválen veřejnou vyhláškou odborem dopravy v Kralupech nad Vltavou.
konstatuje, že několikrát zmiňoval označení konec hlavní silnice v ulici
Maršála Rybalka směrem ke kruhovému objezdu, přestože opačným směrem není
žádné dopravní značení. Několikrát na místě málem došlo k dopravní nehodě a ptá
se, zda se tedy jedná o hlavní silnici či nikoli. Zastupitel Štulík odpovídá, že se nejedná
o hlavní silnici.
se podivuje, že se nejedná o hlavní silnici, když před
kruhovým objezdem se nachází dopravní značka „konec hlavní silnice“. Vyzývá vedení
města, aby tedy tuto dopravní značku nacházející se u kruhového objezdu odstranilo
nebo aby přidalo dopravní značku s označením „hlavní silnice“. Starosta odpovídá, že
se doplněním tohoto dopravního značení bude zabývat.
Starosta doplňuje, že na základě připomínek občanů bude oproti návrhu přidán ještě
jeden retardér u restaurace (U Pily).

5aiii)

Různé
TERMÍNY ZASEDÁNÍ
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města bere na vědomí následující termíny zasedání nově se začátkem
v 18:30: 25. 9. 2019, 30. 10. 2019, 27. 11. 2019. a 18. 12. 2019.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 8.
MĚSTSKÁ POLICIE
se ptá, proč jsou po Veltrusích otevřené kontejnery na elektroodpad a
na textil. Kontejnery v Družstevní ulici Romové vykrádají. Myslí si, že místo
rozmisťování dopravního značení po městě, by se měly zabezpečit kontejnery.
Starosta odpovídá, že je to o lidech. Stížnost probere s vedoucím technických služeb
a žádá velitele městské policie, aby se na tuto problematiku více zaměřili. Velitel
městské policie odpovídá, že o otevřených kontejnerech ví, ale ne není možné zjistit,
kdo to udělal. Zastupitelka Bělková se ptá, zda má město zabezpečovat kontejnery,
které vlastní jiná společnost.
Velitel městské policie informuje o problémech (krádežích) ve Veltrusích. Zloději
poznají, kdy má policie noční službu. Když mají noční, nic se neztratilo, ale když noční
služba není, vykradlo se např. sběrné místo, letní kino, nebo se něco ztratilo v nové
lokalitě U Luhu a U Střelnice, kde je vypnuté osvětlení. Zastupitelka Bělková se ptá,
co se vykradlo z letního kina. Velitel městské polici odpovídá, že v letním kině šlo o
škodu na majetku. Vytrhané mříže, rozbitá okna, rozbité dveře.
Starosta se ptá, zda probíhá pravidelně měření rychlosti. Velitel městské policie
odpovídá, že měření rychlosti probíhá pravidelně, ale často jsou odvoláváni starosty
okolních obcí. Starosta zmiňuje opakovaný zájem obce Nová Ves o spolupráci
s městskou policií, ale v počtu 2 strážníků toto nelze zvládnout. Aktuálně je nutné
vyřešit příspěvek s vedením obce Nelahozeves ohledně uvažované spolupráce
s veltruskou městskou policií.
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se ptá, proč tyto záležitosti neřeší dopravní policie, proč se veltruská
městská policie řeší případy v okolních obcích. Starosta odpovídá, že smlouvy o
spolupráci s okolními obcemi schvaluje a vypovídá zastupitelstvo.
se ptá, kolik město vybralo na pokutách za rychlost naměřenou radarem
za minulý rok? Velitel městské policie odpovídá, že na tuto otázku nedokáže nyní
přesně odpovědět, jelikož nemá potřebné dokumenty u sebe. Domnívá se, že radar
je především o prevenci, ne jenom o pokutách.
Starosta má zpracovaný návrh na dopravní značení v ul. M. Rybalka, dostal již nabídku
na retardéry a další dopr. značení (cca 112 tis. Kč s DPH), zjistí ještě, zda by šlo značení
zredukovat.
si stěžuje na křižovatku za klášterem, kde nikdo neví, kdo má
přednost.

5b) Výbory
VÝBOR PRO ROZVOJ OBCE, EKOLOGII A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Zastupitelka Krčmová připomíná, že je důležité informovat občany o povinnosti čipování psů
od nového roku, zastupitelka Bělková potvrzuje, že má podklad od veterináře do zpravodaje.
Zastupitelka Krčmová se dále ptá pana starosty, zda již mluvil se zástupci firmy ČEZ, resp. Kalců
ohledně přeložky nízkého napětí v ulici Žižkova. Jedná se o propadlý chodník u paní Mokré,
která si zde málem zlomila nohu. Starosta odpovídá, že ho situace také netěší a nadále termíny
urguje.
KULTURNÍ VÝBOR
Starosta zve na kulturní akci „Happening na starém mostě“, který se bude konat 7. 9. 2019.
SPORTOVNÍ VÝBOR
Starosta děkuje sportovnímu výboru a AFK za organizaci akce „100 let veltruského fotbalu“.

5c) Zastupitelé
Zastupitel Havlín si všiml nově vzniklého vodorovného dopravního značení, které vzniklo
v ulici Palackého a zdá se mu divně vyosené a pochybuje, zda odpovídá technickým
parametrům. Zastupitel Štulík se ptá, kdo toto značení kreslil. Starosta odpovídá, že toto
značení kreslil vedoucí technických služeb, a to na základě schválené žádosti na Dopr.
inspektorát PČR. Zastupitel Havlín konstatuje, že dopravní značení schvaluje hlavně odbor
dopravy v Kralupech nad Vltavou. Starosta záležitost prověří a odpovídá, že podoba značení
zatím není definitivní.
si stěžuje na plýtvání peněz za „žluté značky“.
Zastupitelka Krčmová připomíná, že by se měla odstranit dopravní značka „hlavní ulice“ u
bytovek směrem z náměstí do ulice Žižkova. Starosta záležitost prověří.
Zastupitelka Bělková děkuje všem, kteří pomáhali s hřištěm u AFK. Zastupitel Novák se ptá,
kdy se bude jednat s právním zástupcem majitelů části pozemku. Starosta odpovídá, že setkání
by mělo proběhnout v září, zúčastní se ho i
, předseda AFK.
Starosta připomíná, že knihovna funguje stále každý pátek.
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6. DISKUZE
se ptá, jak je to s otevřením dalšího hřiště. Zastupitelka Krčmová odpovídá,
že přesun hřiště od bývalého kulturního domu ke škole je stále v procesu, ale firma, která
hřiště dodávala, je nyní velmi zaneprázdněná, ale je nutné od ní získat certifikaci. Starosta se
ptá na cenu, zastupitelka Krčmová odpovídá, že se zatím nedohodli, pokud si dřevěné prvky
necháme obrousit od firmy, bude to stát zhruba 35 tis. Kč. Zatím poradenství vyšlo na 7,5 tis.
Kč. Zastupitel Novák se ptá, co tam bude za prvky a kdy bude hotovo, zastupitelka Krčmová
odpovídá, že zatím pouze prvky z hřiště od kulturního domu, ale je možné je doplnit o další
prvky, na tom se musí shodnout zastupitelstvo. Firma má nyní 14 dní dovolenou, takže se se
stěhováním musí ještě počkat. Zastupitelka Bělková se ptá, kdo bude prvky tedy stěhovat,
zastupitelka Krčmová odpovídá, že Veronika Hanzlíková (bude chtít jen na naftu, ostatní
proběhne svépomocí). Místní truhlářství opraví prkna, starosta zdůrazňuje, že je hlavně
potřeba, aby prvky prošly revizí. S tím se počítá.
navrhuje pro vracení knížek do knihovny „knihobox“, aby nemusela být
vázána na jediný otvírací den. Starosta odpovídá, že to probere s paní knihovnicí (a zastupiteli)
a pokusí se vymyslet lepší způsob vracení knih na příští rok.
nic nepřišlo.

se ptá, zda na město přišla veřejná vyhláška k haldě. Starosta odpovídá, že zatím

Zastupitel Novák se ptá, jak probíhá soudní jednání ohledně určení vlastnictví letního kina.
Starosta odpovídá, že zatím proběhlo první stání u soudu, druhé stání proběhne 1. 10. 2019 a
děkuje M. Ponertovi, který se prvního stání účastnil, druhého se bude účastnit i starosta.

7. ZÁVĚR
Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a ukončil 10. zasedání
Zastupitelstva města Veltrusy v 20:00 hodin. Příští zasedání Zastupitelstva se bude konat
25. 9. 2019.

strana 11 z 13

1.

2.

Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 28. 8. 2019 – zápis číslo 10
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 10. zasedání.
Schváleno: 9-0-0

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření darovací smlouvy v předloženém znění mezi
městem Veltrusy a Povodím Vltavy, s. p., jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých
věcí ve vlastnictví města Veltrusy, a to:
• ocelový silniční most přes řeku Vltavu, spojující komunikace v obci Nelahozeves a městě
Veltrusy, jehož půdorys je promítnut na pozemky parc. č. 845/2, parc. č. 845/5,
st. parc. č. 836, st. parc. č. 835, st. parc. č. 1293, st. parc. č. 1292, st. parc. č. 1295,
parc. č. 1136/1 a části pozemku parc. č. 1065/7 definované Geometrickým plánem
č. 1783-2669/2017, vypracovaným společností GEODÉZIE MĚLNÍK s.r.o., Pražská 385,
276 01 Mělník, ze dne 21. 11. 2017 jako pozemek parc. č. 1065/21, vše v katastrálním
území Veltrusy, obec Veltrusy, a na pozemky parc. č. 191/1, parc. č. 191/5 a parc. č. 352
v katastrálním území Nelahozeves
• pozemní (účelovou) komunikaci nacházející se na silničním mostě uvedeném
v předchozí odrážce
• pozemek parc. č. 1065/21 (ostatní plocha, silnice) o výměře 61 m2 v katastrálním území
a obci Veltrusy, který byl vytvořen Geometrickým plánem č. 1783-2669/2017,
vypracovaný společností GEODÉZIE MĚLNÍK s. r. o., Pražská 385, 276 01 Mělník, ze dne
21. 11. 2017, z pozemku parc. č. 1065/7 (ostatní plocha, silnice) o původní výměře
6853 m2 v katastrálním území a obci Veltrusy.
Schváleno: 9-0-0

3.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předložený strategický plán města Veltrusy, ve verzi
srpen 2019, pro roky 2019 – 2029. Revize Strategického plánu budou prováděny 1x ročně.
Schváleno: 9-0-0

4.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích uzavření
smlouvy o reklamní činnosti se společnosti MERO ČR, a. s., na základě které bude městu
vyplacena částka ve výši 30.000 Kč.
Schváleno: 9-0-0

5.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích uzavření
darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 80.000 Kč od společnosti Synthos
Kralupy, a. s.
Schváleno: 9-0-0

6.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost
inženýrské sítě a umístění stožárů a zařízení veřejného osvětlení k pozemkům parc. č. 143/25
a parc. č. 148/65 k. ú. Veltrusy, a to v jejich části vyznačené v geometrickém plánu.
Schváleno: 9-0-0

7.

Zastupitelstvo města Veltrusy rozhoduje v souladu Směrnicí č. 2/2016 (čl. V., bod 2.b) o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Veltrusy o výběru nejvhodnější nabídky na
veřejnou zakázku „Obnova místní komunikace Hálkova ve městě Veltrusy“ tak, že vítězným
uchazečem se stala firma COMMATEL – Uher, s. r. o., s předloženou nabídkou ve výši
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1.663.184,80 Kč bez DPH (2.012.453,61 s DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto
uchazečem.
Dojde-li k odstoupení vítězného uchazeče, bude osloven další v pořadí této veřejné zakázky.
Schváleno: 9-0-0
8.

Zastupitelstvo města bere na vědomí následující termíny zasedání nově se začátkem v 18:30:
25. 9. 2019, 30. 10. 2019, 27. 11. 2019. a 18. 12. 2019.
Schváleno: 9-0-0

Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina

Ověřovatelé:

Věra Krčmová
Mgr. Ing. Ponert Martin

Starosta:

Mgr. Filip Volák

Zapsala:

Nikola Formanová
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