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Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, konaného 18. 12. 2019 od 18:30 hodin. 
 

 

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

Doba trvání: 18:38 – 20:20 

Přítomni: Ing. Andrle Jakub, Mgr. Bělková Barbora, 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: Havlín Bronislav 

Ověřovatelé: Ing. Hrubešová Ludmila, Mgr. Ing. Ponert Martin 

Občané: 4 

 

Schválený program:  

1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Rozpočtové opatření č. 5/2019 

b) Rozpočtové provizorium na rok 2020 

c) Koncepce nakládání s komunálním odpadem 

d) OZV č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Veltrusy  

e) Kolektivní smlouva na rok 2020 

f) Sociální fond na rok 2020 

4) Veřejné zakázky 

a) Oprava hřbitovní zdi 
5) Informace 

a) vedení obce (a případní hosté) 
i. Probíhající projekty a opravy 

ii. Termíny zasedání v roce 2020 

iii. Různé 

b) výborů – zpráva o celoroční činnosti 
c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 
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1. ÚVOD, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

V 18:38 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil 14. 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 11. 12. 2019 do 18. 12. 2019. Současně 
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) dále konstatoval, 

že přítomno je 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů), 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 je v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 
Starosta dal hlasovat o návrhu programu. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 14. zasedání: 
1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Rozpočtové opatření č. 5/2019 

b) Rozpočtové provizorium na rok 2020 

c) Koncepce nakládání s komunálním odpadem 

d) OZV č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Veltrusy  

e) Kolektivní smlouva na rok 2020 

f) Sociální fond na rok 2020 

4) Veřejné zakázky 

a) Oprava hřbitovní zdi 
5) Informace 

a) Vedení obce (a případní hosté) 
i. Probíhající projekty a opravy 

ii. Termíny zasedání v roce 2020 

iii. 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 14. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy Ing. Ludmilu Hrubešovou a Mgr. Ing. Martina 

Ponerta. Jmenovaní souhlasili. 
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3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA 

3a) Rozpočtové opatření č. 5/2019 

Starosta města předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 (část 2 
podkladů), který byl připraven účetní města. 

Rozpočtová úprava proběhne jen v rámci jednotlivých příjmů (převážně se jedná o úpravu 
přijatých darů a dotací) a to tak, že se se celkový objem příjmů, výdajů i financování nemění, 
tj. celkové příjmy budou činit 48 258 527 Kč, celkové výdaje budou činit 67 763 736 Kč, celkové 
financování bude ve výši 19 505 209 Kč.  

Rozpis je uveden v příloze k rozpočtovému opatření č. 5/2019 (část 2 podkladů).  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 §84 zákona č. 128/2000 Sb., 

zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 5/2019 v předložené podobě. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 2 

3b) Rozpočtové provizorium města na rok 2020 

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

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

Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího 
roku, tj. roku 2019, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené 
kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému provizoriu 
na rok 2020.  

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2020 s těmito pravidly: 
Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem roku 2019, 
navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány 
a hradit závazky z uzavřených smluv. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 3 

3c) Koncepce nakládání s komunálním odpadem 

Zastupitel Ing. Martin Novák předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh usnesení, kterým 
se ukládá starostovi města Veltrusy Mgr. Filipu Volákovi vypracovat koncepci nakládání 
s komunálním odpadem (dále jen KO) ve městě Veltrusy s cílem předložit návrh nové obecně 
závazné vyhlášky, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování KO vznikajících na území města Veltrusy a o poplatku za KO, který 
by zohledňoval velikost nádoby a frekvenci svozu. Nová OZV bude účinná od 1. 1. 2021. 
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Výdaje města na svoz a nakládání s KO každým rokem stoupají. V roce 2017 vydalo město 
1.910.043 Kč, v roce 2018 výdaj narostl na 3.079.336 Kč a pro letošní rok se odhaduje obdobné 
číslo – přes 3 mil. Kč. 

Příjmy města z poplatku za svoz KO (včetně příspěvku za třídění odpadu) oproti tomu narůstají 
nepatrně, z 1,24 mil. Kč v roce 2017 na odhadovaných 1,65 mil. Kč v letošním roce. 

Z výše uvedeného je patrné, že doplatek města za svoz a nakládání s KO se neustále zvyšuje 
a v roce 2019 se odhaduje jeho výše na 1.541.335 Kč. 

Pouhé zvyšování poplatku za KO situaci neřeší, je potřeba provézt průzkum, analýzu, vytvořit 
novou koncepci nakládání s KO. Byly již učiněny jisté kroky, odbornice na odpadové 
hospodářství Ing. Vrbová v současné době vyhodnocuje plán odpadového hospodářství 
našeho města. Ing. Martin Novák předkládá zastupitelstvu ke schválení tento návrh usnesení. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy ukládá starostovi vypracovat koncepci nakládání s komunálním 
odpadem ve městě Veltrusy s cílem předložit návrh nové obecně závazné vyhlášky, o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území města Veltrusy a o poplatku za komunální odpad, který by zohledňoval 
velikost nádoby a frekvenci svozu, s termínem plnění do 30. června 2020. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členům, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 4 

3d) OZV 2/2019 o „odpadech“ – systémová 

V pondělí 9. 12. 2019 schválila vláda soubor nové odpadové legislativy. Ta klade velký důraz 
na zvyšování recyklace komunálního odpadu, tedy na potřebu snižovat směsný komunální 
odpad (SKO) a navýšit třídění odpadů. Požadavek většího třídění a minimalizace SKO vyplývá 
i z cíle ukončit v roce 2030 skládkování SKO a zvýšit podíl recyklovaného odpadu na 55 % 
(ze současných 39 %), což nám ukládá evropská legislativa. 

V předchozím bodě schválilo zastupitelstvo vytvoření koncepce nakládání s odpadem 

v průběhu 1. pololetí roku 2020. 

Naši občané se naučili komunální odpad třídit, ve statistikách jsme nad průměrem. Na druhou 
stranu množství SKO na osobu, které odvážíme na skládku, je vyšší, než je průměr. Vedení 
města se rozhodlo navrhnout alespoň dílčí změnu a umožnit občanům třídit přímo 
v domácnosti papír a plast. K tomu poskytne občanům na zhruba půl roku pytle na tyto 
komodity. Ty bude svážet na sběrné místo (za silnicí II/101), odkud je odveze svozová firma. 
Svoz od domů bude probíhat 1x za 14dní. Po naplnění občané pytel s papírem či plasty připraví 
před domy tak, jako popelnice k vývozu. V jeden týden bude svozovou firmou vyvezen směsný 
komunální odpad, druhý týden budou svezeny technickými službami města pytle s vytříděným 
papírem či plastem na sběrné místo (lichý týden SKO, sudý týden pytle). Pro domácnosti, 
které se do třídění doma zapojí, bude přínosem, že nebudou muset chodit s papírem a plasty 
na sběrná hnízda. Čím více domácností se k tomuto třídění zapojí, tím méně svozů papíru 
a plastů bude třeba ze sběrných hnízd. Tím město ušetří, neboť nyní je třeba vyvážet 
kontejnery těchto komodit 3x týdně. To je ve srovnání s ostatními obcemi velký nadstandard. 

Již nyní víme, že většina domácností svou popelnici na SKO za týden nenaplní, a tak buď nechá 
vyvézt poloprázdnou popelnici, nebo připraví popelnici k vývozu 1x za 14 dní či 3 týdny. 
Vývozem SKO 1x za 14 dní budou ti nuceni se nad tříděním zamyslet a také se do třídění zapojit. 
Kdo správně třídí již dnes, 14denní by mu měl stačit. Důležité je, aby občané nedávali 
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do popelnic na SKO to, co tam nepatří. V takovém případě by se jednalo o nedodržení 
vyhlášky, k případu může být přivolána i městská policie. Svozová firma by měla obsah 
popelnic kontrolovat a popelnice naplněné nevhodným obsahem nebudou vyvezeny. 

Vedení města předkládá ke schválení úpravu OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Veltrusy, 

která umožňuje zavedení třídění plastu a papíru v domácnostech a snížení svozu SKO na 1x 

za 14 dní. 

Tato obecně závazná vyhláška byla připravena ve spolupráci se Sdružením na podporu 
místních samospráv, z. s. 

DISKUZE 

 konstatuje, že vzhledem k tomu, že se přeplněná sběrná hnízda na tříděný odpad 
vyváží 3x týdně, je znát, že občané odpad třídí a hnízd je málo. Ptá se, proč chce zastupitelstvo 
tato hnízda redukovat. Starosta odpovídá, že není cílem redukovat sběrná hnízda, 

ale frekvenci svozu plastu a papíru (např. postupně snížit na výsyp 2x týdně). Dále si  

 myslí, že by bylo potřeba zohlednit, kolik lidí, jak velikou popelnici využívá. V rodině 
je jich 8 na 120l nádobu a jednou týdně ji naplní. Svoz 1x za 14 dní je pro ně nemyslitelný, 
musel by si pořídit větší 240l nádobu.  konstatuje, že 120l nádoba je určená pro 1-

4 osoby, 240l je určená pro 5-9 osob. Některé obce toto zohledňují ve výši poplatku. Starosta 

odpovídá, že každá obec má svůj vlastní „recept“.  se ptá, zda je přehled, kolik 
lidí je ve které domácnosti na jak velkou popelnici. Paní místostarostka odpovídá, že přehled 
samozřejmě je, ale není relevantní, když se platí poplatek na osobu. 

 nemá pocit, že by současná vyhláška zohledňovala limit velikosti nádoby a 
ptá se, zda je známka vázaná na nemovitost nebo na osobu. Starosta odpovídá, že na osobu. 

 konstatuje, že si v tomto případě může 4členná rodina vzít 4 známky a mít 
4 popelnice. Starosta odpovídá, že teoreticky je to možné. 

Zastupitel Andrle dodává, že svoz tříděného odpadu v pytlích od domů má usnadnit třídění 
občanům, kteří nebudou nuceni odnášet odpad do sběrných hnízd, kterým se také uleví. Méně 
častý svoz tříděného odpadu z hnízd je také snesitelnější pro lidi bydlící v okolí hnízd. Možnost 
využívání míst na tříděný odpad ale samozřejmě zůstane.  

Starosta se zabýval možností výstavby dalších sběrných hnízd, ale řešení není jednoduché, lidé 
u svých domů sběrná hnízda spíše nechtějí, nebo na ně v úzkých ulicích není prostor.  

Zastupitelka Krčmová vidí problém také v tom, že např. v Riegrově ulici vyhazují odpad rodiče 
dětí z okolních obcí, když vezou své dítě do veltruské školy. Starosta odpovídá, že této situaci 
se nedá zcela zamezit. 

 se ptá, zda města vysoutěžilo za svoz fixní cenu nebo zda je cena variabilní a odpad 
se váží. Starosta odpovídá, že cena za svoz má dvě roviny – jednak je vysoutěžená cena 16,20 
Kč bez DPH za výsyp nádoby a jednak se platí za tuny na skládce. V příštím roce stoupne cena 

o necelých 10 % (ve smlouvě je ujednáno, že pokud se legislativně navýší cena za skládkovné, 
naroste i cena za svoz).  dále upozorňuje na podnikatele ve Veltrusích, kteří neplatí 
za svoz odpadu. Upozorňuje vedení města, že by mělo vyzvat podnikatele a firmy 
ve Veltrusích, aby městu doložili dokumenty prokazující platby za svoz odpadu, a to až 2 roky 
zpětně. Starosta odpovídá, že tato záležitost bude řešena v novém roce. (doplňuje, 
že podnikatel má řešit smluvní vztah se svozovou firmou, nikoliv s městem).  

reaguje, že firma musí na vyžádání dokumenty o likvidaci odpadu městu předložit. Nechápe, 
proč se město zbavilo řešení odpadů pro podnikatele. Zastupitelka Šťastná odpovídá, že to 
nařizuje zákon.  si stěžuje, že platí místo původních 4 tis. nyní 13 tis. Kč ročně. Stěžuje 
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si, že místní podnikatelé smlouvy nemají, a přesto se jim popelnice vyváží a tuny odpadu jdou 
na vrub města. Starosta to popírá, podnikatelé si řeší smlouvy se svozovou firmou. 

 se ptá, jak se budou řešit řemeslníci pracující na živnostenské listy, ptá se, 
zda tito podnikatele musí mít uzavřenou smlouvu se svozovou firmou. Zastupitel Novák 

a zastupitelka Krčmová odpovídají, že není třeba smlouvy, ale je třeba doložit likvidaci odpadu 
vzniklého při provozování podnikatelské činnosti (nejlépe potvrzení o likvidaci odpadu). 
Starosta informuje, že se připravuje výzva podnikatelům, aby doložili likvidaci odpadů 
z obchodní činnosti, ta bude rozesílána v lednu.  má obavy, aby se z této „akce“ 
nestal „hon na podnikatele“. 

Zastupitelka Šťastná se domnívá, že hlavní prioritou je ohlídat podnikatele, zda odpad likvidují 
tak, jak by správně měli. Starosta souhlasí. Domnívá se, že kontroly může provádět jen ORP 
Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, ale prověří, zda může kontroly provádět 
i město. 

Starosta informuje o změnách v novém návrhu OZV 2/2019. Na základě nové legislativy 
byla doplněna příloha vyhlášky o položku „jedlé tuky a oleje“. V článku 5 Frekvence sběru 
(svozu) komunálních odpadů byla doplněna informace v bodu 2) Sběr (svoz) zbytkového 
odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1x za týden nebo 1x za čtrnáct dní (lichý týden) a 

bod 4) Sběr (svoz) typizovaných plastových pytlů s tříděným odpadem papír a plast se provádí 
městem 1x za čtrnáct dní (sudý týden). Interval těchto svozů bude platný od 1. 2. 2020. 
Dále byla doplněna nová sběrná místa s kontejnery a doplněny kontejnery u stávajících míst. 
Kontejnery přibyly na sběrném místě v ulici U Stadionu, kde přibyly nádoby na papír a plast 
(nyní po 3). Nové sběrné místo je na parkovišti u hřbitova, doplnění kontejnerů proběhlo v MŠ 
a ZŠ a i na sběrném místě (za fotbal. hřištěm). 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje OZV 2/2019 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města 
Veltrusy v předloženém znění. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 1 člen (Mgr. Ing. M. Ponert), zdržel se 1 

člen (Ing. Novák) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 5 

3e) Kolektivní smlouva na rok 2020 

Starosta informuje o změnách v novém návrhu kolektivní smlouvy na rok 2020. Jedná se 
o následující změny:  
• změna termínu „Zdravotní volno“ na „Indispoziční volno“ v bodu 5), v článku 

II Pracovněprávní nároky a podmínky,  

• přidání článku VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
• pracovní volno za účelem zvyšování vzdělávání bude nyní s náhradou mzdy, 

• navýšení příspěvku na dovolenou, relaxaci apod. o 500 Kč 

• Specifikace příspěvku na životní pojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní 
připojištění na částku 800 Kč/měsíčně pro všechny zaměstnance pracující na HPP. Tím 
byl navýšen i sociální fond, viz níže. 
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3f) Schválení přídělu do Sociálního fondu 

Dne 11. 11. 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 28. 3. 2019 a její platnost končí 30. 4. 2020. 

Pro rok 2020 je v rozpočtu navržen základní příděl pro SF ve výši 262.000 Kč. V r. 2019 to bylo 

225.000 Kč. Nárůst je především díky navýšení příspěvku na dovolenou, relaxaci apod. 
o 500 Kč/zaměstnance a měsíční příspěvek 800 Kč na penzijní či životní pojištění 
na zaměstnance. 

Starosta předkládá k vzetí na vědomí Kolektivní smlouvu pro rok 2020 včetně navrženého 
základního přídělu do Sociálního fondu ve výši 262.000 Kč.  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí změny v předložené kolektivní smlouvě 
a schvaluje navržený základní příděl do Sociálního fondu pro rok 2020 ve výši 262.000 Kč. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 6 

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4a) Oprava hřbitovní zdi (západní část) 

Na základě velmi špatného (místy havarijního) stavu hřbitovní zdi – zejména západní části bylo 
– přistoupeno k jejím postupným opravám, která provádí firma Builder Constructions, s. r. o. 
(zhotovitel rekonstrukce hřbitovního domku). Podle původních odhadů se mělo týkat 
o zakázku, resp. opravu malého rozsahu do 150 tis. bez DPH, ale na základě zjištěného stavu 
starosta navrhuje její rozšíření (na dokončení celé západní části, resp. kompletní výměnu 
některých partií na konci západní části a v další etapě též s přesahem i na část jižní, kde jsou 
ve špatném stavu též základy), což bude dle klimatických podmínek realizováno také 
v roce 2020. 

Oprava na jižní a východní část hřbitovní zdi byla poptána, lze očekávat obdobnou (spíše mírně 
vyšší) částku jako je ta uvedená v předložené cenové nabídce. 

Pozn.: V této souvislosti je na místě uvést cenové odhady na základě pasportu variantního 
řešení komplexního řešení (L. Bula, r. 2017), které se pohybuje v rozmezí od 1,54 mil. (oplocení 
z pletiva + zeleň) nebo cca 2 mil. Kč (gabiony + živý plot) až 3,36 mil. Kč (kompletně zděná 
varianta). 

Všechny částky bez DPH, hlavní data: zeď je dlouhá 565 metrů s min. 34 hroby/hrobkami, 

které jsou v kolizi se stávající zdí. 

Vzhledem k výše uvedeným částkám navrhuje vedení města pokračovat v započaté opravě 
s prioritou řešit především havarijní a nestabilní části hřbitovní zdi. Na opravy byla přislíbena 
záruka 60 měsíců. 

Město průběžně dodává na opravu cihly a písek (ten je darem od Českých štěrkopísků, s. r. o.). 

Na základě potřeby opravit hřbitovní zeď předkládá vedení města ke schválení cenovou 
nabídku Builder Constructions, s. r. o. ve výši 215.154 Kč bez DPH, tj. 260.457 Kč vč. DPH. 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu – „Oprava 
hřbitovní zdi – západní část“ dle předložené cenové nabídky firmě Builder 
Constructions, s. r. o., IČO: 04543181 ve výši 215.154 Kč bez DPH, tj. 260.457 Kč včetně DPH. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 7 

5. INFORMACE 

5a) Vedení obce 

5ai) Probíhající stavby a projekty 

REKONSTRUKCE HŘBITOVNÍHO DOMKU 

Zítra proběhne kontrolní den hřbitovního domku, jehož rekonstrukce hřbitovního 
domku probíhá dobře, jsou již udělané nové krovy, upravuje se fasáda, jsou 
objednaná nová okna a podle klimatických podmínek bude firma pokračovat 
interiérem. Současně probíhá i oprava hřbitovní zdi. 

REVITALIZACE ODVODNĚNÍ V ŽIŽKOVĚ ULICI 
Kontrolní den v ulici Žižkova proběhne také zítra (čt 19. 12. 2019). Bude přítomen 
i autorský dozor. Škarpy v ulici jsou vyčištěny, zasakovací zařízení realizována. 
Starosta upozorňuje, že se nejedná o konečný stav. Okraje starého asfaltu jsou zatím 
provizorně ponechány, krajnice budou opraveny až po zimě. 

Starosta se ptal vodáren na čištění potrubí, lze to uskutečnit při teplotách nad nulou. 

Zastupitelka Krčmová upozorňuje, že by se při čištění měly chránit fasády domů. 
Poslední čištění údajně proběhlo v roce 2004. 

5aii) Termíny zasedání v roce 2020 

Starosta seznámil zastupitele s následující termíny zasedání Zastupitelstva 
pro 1. pololetí roku 2020: 
29. 1 .2020, 26. 2. 2020, 25. 3. 2020, 29. 4. 2020, 27. 5. 2020, 24. 6. 2020. 

5aiii) Různé 

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vypracovává 
město finanční plán – svůj rozpočet (příloha č. 2)  
Návrh rozpočtu města pro rok 2020 v základních parametrech vychází a navazuje 
na střednědobý výhled rozpočtu města na období 2018-2022, z předpokladu 
schváleného státního rozpočtu pro rok 2020 a v podrobnostech pak realizovaných 
příjmů a výdajů letošního rozpočtu a předpokladu jejich naplnění. 

Rozpočet města je navržen jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen finančními 
prostředky z minulých let (přebytku hospodaření za rok 2019). Rozpočet města 
zajišťuje základní chod města, běžnou správu a údržbu města, údržbu a opravy 
městského majetku, chod městského úřadu a příspěvkových organizací. Hlavními 
prioritami pro rok 2020 jsou projekty, které se nepodařilo zrealizovat v roce 2019, 

tj. dokončení přechodů na Nám. Ant. Dvořáka a chodníku Třebízského x Alešova, 
parkoviště u hřiště u Sokolovny, dokončení územního plánu, realizace výstavby 
nových lékařských ordinací v čp. 117, pokračování v rekonstrukci hřbitovního 
domku, dokončení projektových dokumentací ohledně přístavby ZŠ. 
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Příjmy rozpočtu jsou tvořeny, jako každý rok, zejména daňovými příjmy, které jsou 
nejvýznamnější součástí rozpočtu a představují 95 % veškerých příjmů obce. 
Při stanovení jejich výše vychází návrh z předpokládané výše výnosu jednotlivých daní 
pro rok 2020.  Co se týká místních poplatků, tak změna bude ve výši poplatku za psy 
a ubytování, kdy bude v 1/2020 nabývat nová platnost obecně závazné vyhlášky. 
Příspěvek na výkon státní správy, který je městu poskytován prostřednictvím 
Středočeského kraje, zůstává na stejné výši. Ostatní příjmy rovněž zůstávají téměř 
stejné jako v letošním roce. 

Výdaje rozpočtu vychází rovněž z výdajů letošního roku a zajištění základního chodu 

města. Rozpočet počítá s nutnými opravami některých budov – dům hrobníka, 
dokončení projektové dokumentace a stavebních dokumentace na dům lékařů a ZŠ, 
rozšíření školní jídelny a případně dalších nemovitostí. Převážná část výdajů slouží 
k zajištění chodu města (údržba a opravy městského majetku, veřejné osvětlení, sběr 
a svoz komunálního velkoobjemového, nebezpečného a biologického odpadu, 
činnost městského úřadu (výkon správy a samosprávy) zabezpečení provozu školky 
a školy (neinvestiční příspěvek PO). Dále návrh rozpočtu počítá s podporou 

společenského a kulturního života ve městě, příspěvky společenským organizacím 
a spolkům a podporu tradičních akcí v rámci grantového programu.  

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

Financování představuje zabezpečení financování schodku rozpočtu, který 
bude hrazen z finančních prostředků minulých let – přebytkem hospodaření roku 
2019 (návrh přepokládá ve výši 35 mil. Kč).  

Návrh rozpočtu obce pro rok 2020 bude nejméně po dobu 15 dnů před projednáním 
v zastupitelstvu města zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě způsobem 
umožňující dálkový přístup. 

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

do 10. 1. 2020 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 
29. 1. 2020. 

Starosta města přečetl návrh Rozpočtu pro rok 2020. Zastupitelstvo města 
projednalo a vzalo na vědomí návrh rozpočtu pro r. 2020, který je koncipován jako 
schodkový. 

Zastupitelka Šťastná upozorňuje, že původní návrh rozpočtu, který obdrželo 
zastupitelstvo v podkladech, finanční výbor ještě upravoval. Tyto změny nejsou 

v předkládané verzi promítnuty. Starosta se omlouvá za nedopatření a doplňuje, 
že upravený návrh předpokládá schodek 35 mil. Kč místo 21 mil. Kč. Starosta žádá 
zastupitelku Šťastnou a zastupitele M. Ponerta, zda by mohli zastupitele seznámit 
s hlavními položkami, které rozpočet navýšily. 

Zastupitelka Šťastná vysvětluje, že nechali část nerozdělené rezervy, která se může 
neustále měnit, tzn., že není využito celých 35 mil. Kč., které se vzaly z běžného účtu 
na krytí schodkového rozpočtu. Byla navýšena částka na rekonstrukci komunikace 
kolem hřbitova (5,5 mil. Kč) a byla navýšena částka u rekonstrukce domu lékařů 

(na 15 mil. Kč). 

Starosta připomíná, že 9. 1. 2020 od 18:30 proběhne porada k rozpočtu na rok 2020. 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, návrh 
rozpočtu na rok 2020. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 8 

CYKLOSTEZKA ZE ZLOSYNĚ DO VELTRUS 

Projednává se záměr navázat na projekt cyklostezky ze Zlosyně do Veltrus. Dopravní 
studie byla rozšířená o posouzení prodloužení tzv. smíšené cyklostezky do lokality 

U Luhu a U Střelnice směrem ke vchodu do zámeckého parku (ul. Šafaříkova). Studie 

by mohla být dokončena do února 2020. 

REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO 

U architekta, který vypracoval studii proveditelnosti na rekonstrukci ulice Palackého, 

chce starosta objednat projektovou dokumentaci na 1. etapu, a to od cukrárny přes 
Chotkovu ulici kolem pošty až na roh ulice Panochova. Ke studii se již vyjadřoval 
Odbor životního prostředí, Středočeské vodárny a Dopravní inspektorát. Projekt 

by se mohl realizovat v roce 2021. 

DŮM LÉKAŘŮ 

Projektová dokumentace na dům lékařů, která se nechala upravit tak, aby vyhovovala 
žádosti o dotaci na energetické úspory (z OPŽP), by měla být dokončena po Vánocích. 
(jedná se o dotaci na především výměnu oken, zateplení stropů a vnějších 
obvodových stěn). To v původním projektu pana architekta nebylo, a proto 

bylo žádoucí projekt upravit. Administrátor veřejné zakázky již započal s přípravou 
výběrového řízení.  

5b) Výbory – zprávy o celoroční činnosti 
KONTROLNÍ VÝBOR 

Informaci o činnosti KV přednesl zastupitel Andrle (pro nepřítomnost předsedy výboru 
zastupitele Havlína). Výbor se sešel pouze 3x, provedla se revize zápisů a plnění usnesení 
minulého zastupitelstva. Je rozdělaná práce na novém jednacím řádu (na návrh zastupitele 
Anderleho), všichni členové výboru stávající jednací řád připomínkovali. Členům výboru ještě 
zapracované připomínky předsedou výboru nebyly předloženy k projednání. Další otázky 
je třeba směřovat na předsedu výboru. Dále by zastupitel Andrle rád prosadil, aby byly zápisy 
na webu zveřejňovány v elektronicky čitelné podobě. K formátu zveřejňovaných zápisů 
se rozvinula diskuse, stejně tak k činnosti, zadávání úkolů a kompetencím kontrolního výboru 

FINANČNÍ VÝBOR 

Informace FV přednesla zastupitelka Šťastná.  Výbor se sešel 5x, zápisy byly odevzdány zatím 
4, poslední bude dodán. Výsledkem 3.jednání výboru byl požadavek na revizi nájemních smluv 
a schválení usnesení, aby starosta zahájil jednání s nájemníky a aktualizoval s právním 
zástupcem tyto smlouvy do konce roku 2019. Zastupitelka Šťastná se ptá starosty, v jaké fázi 
je tato záležitost. Starosta odpovídá, že tuto záležitost chtěl řešit společně s paní 
místostarostkou, také očekával nějaké návrhy/představy ze strany FV, které neobdržel. 
Byla oslovena právní zástupkyně města, která doporučuje staré smlouvy přepracovat a vedení 
města musí rozhodnout, o kolik peněz nájem zdraží. S nájemci se starosta zatím nesetkal 
a plánuje to po vánočních svátcích. Předpokládá, že nové návrhy smluv platné od roku 2020 
by mohly být připravené ke schválení na programu lednového nebo únorového zasedání. 
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Zastupitelka Šťastná upozorňuje, se nemůžeme s revizemi otálet, je třeba s nájemníky jednat, 
aby měli možnost se na zvýšení nájmu připravit.  

 konstatuje, že je třeba poskytnout těmto lidem poradenství, neboť se někteří 
mohou ocitnout v tíživé situaci. Starosta souhlasí a informuje, že spolupráce s poradkyní bude 
pravděpodobně obnovena po novém roce. 

 otázkou „Proč zastupitelstvo pověřuje usnesením pouze starostu“ otevřel diskusi, 
ze které vyplynulo, že pověřit úkolem může zastupitelstvo místostarostu i jakéhokoliv 
zastupitele. Starosta sám doufá, že rozdělování úkolů mezi starostou a místostarostkou bude 
v příštím roce lepší. 

KULTURNÍ VÝBOR 

Zastupitelka Bělková děkuje členům kulturního výboru za dosavadní práci. Akcí během roku 
připravili spoustu. Snaží se o různorodost akcí, aby si každý vybral to, co ho zajímá. 
Organizovali promítání filmů, divadelní zájezdy, nově i koncerty vážné hudby atd. Je ráda, 
že akce ve Veltrusích neorganizuje pouze kulturní výbor, ale pomáhá i spoustu dalších lidí. 
Kulturní výbor odevzdal 8 zápisů, ale schůzí proběhlo podstatně více. Schází se hlavně 

před většími akcemi, aby je podrobně naplánovali. Zápisy jsou zveřejněny na webu města. 

VÝBOR PRO ROZVOJ OBCE, EKOLOGII A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Zastupitelé Jakub Andrle a Martin Novák projevili nespokojenost s činností výboru. Domnívají 
se, že výbor nepracuje, protože doposud nepředložil zápis z jednání výboru a tím svou práci 
nedoložil. Zastupitelka Krčmová informuje, že zápisy zpracovává členka výboru Anna Lísková, 
která momentálně zpracovává svou bakalářskou práci, proto se odevzdání zápisů zdrželo. 
Slibuje, že do ledna všechny zápisy odevzdá. V lednu je plánovaná 6. schůzka, na které budou 
organizovat založení nového klubu seniorů. Největší problém bude pro tento klub sehnat 
prostory. Zastupitelka Krčmová uvedla, že výbor se podílel na přestěhování dětského hřiště, 
je ráda, že se ujal návrh výboru na zhotovení chodníku v ulici Riegrova a osvětlení v Douchově 
ulici. Veškerá další činnost výboru bude obsažena v zápisech z jednání. 

SPORTOVNÍ VÝBOR 

Starosta se ptá zastupitele P. Ponerta, kdy dodá sportovní výbor své zápisy. Zastupitel 

P. Ponert odpovídá, že zápisy dodá co nejdříve a vypracuje i konečnou zprávu o činnosti 
výboru. Sportovní výbor se schází pravidelně. Bude rád za připomínky od zastupitelů 
ke sportovnímu výboru. Zastupitelka Bělková se ptá, co řeší na schůzích sportovního výboru. 
Zastupitel P. Ponert odpovídá, že řeší, jakým způsobem se budou dělat další letní akce, 

zda podají žádost o vybudování sportoviště/ledovou plochu atd. Zastupitelka Bělková se ptá 
na akce zorganizované v tomto roce. Zastupitel P. Ponert odpovídá, že pod záštitou 
sportovního výboru byl organizován např. turnaj v kuličkách, nohejbalový turnaj, na příští rok 
se připravuje volejbalový turnaj. 

5c) Zastupitelé 

Zastupitel Štulík zmiňuje nepravdivou informaci  k žádosti podle zákona 
č. 106/2019 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně ceny za studii přístavby školy 
vypracované Ing. arch. , o které  informoval na minulém zasedání.  
uvedl mylnou informaci, pan Štulík konstatuje, že architekt dostal za práci 433 tis. bez DPH. 

V ceně jsou započítané práce specialistů, elektroinstalace, vzduchotechnika, ZTI, požární 
zprávy a vizualizace.  
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6. DISKUZE 

MĚSTSKÁ POLICIE 

Velitel městské policie informuje o zvýšení kriminality majetkové trestné činnosti. Mezi svátky 
lze očekávat zhoršení situace. Největší majetková trestná činnost je v lokalitě U Luhu 
a U Střelnice. Znovu se také 2x vykradla benzinová pumpa, z toho jednou se pachatelům 
podařilo vloupat dovnitř. Sběrné místo bylo vykradeno již několikrát, přitom tam není co krást, 
pachatelé jen způsobí škodu. 

 se doptává ohledně záležitosti „Blaňky“, kdy město vracelo dotaci cca 2 mil. 

A ptá se, zda bude město nárokovat škodu po firmě. Starosta odpovídá, že záležitost je řešena 
soudní cestou. 

 se dále ptá, zda stále probíhá projekt „Moderní a otevřený úřad Veltrusy“. 
Zastupitelka Bělková odpovídá, že projekt byl ukončený k 31. srpnu 2019, poté 
se vyhotovovala monitorovací zpráva a žádost o platbu, na které je lhůta 2 měsíce. Zpráva 
a žádost byly ještě několikrát připomínkovány ze strany ministerstva a zhruba před 14 dny byly 
schváleny bez výhrad. Nyní je projekt uzavřený. 

Zastupitel Novák se ptá velitele městské policie, zda řeší parkování v zákazu stání před 
hasičským domem, protože se na něj s touto problematikou neustále obracejí hasiči. Velitel 

městské policie odpovídá, že hasiči sami realizovali nějaká preventivní opatření (cedule 
na dveřích, informace na facebooku). Pokud jsou strážníci v práci a nejsou závažnější dopravní 
nehody, auta zaparkovaná v zákazu stání monitorují a s hasiči spolupracují. Uvádí, že zákaz 
zastavení nerespektují ani sami hasiči. 

Zastupitel P. Ponert se ptá velitele městské policie, zda by s problematikou kriminality 

nepomohl nějaký člověk z agentury, který by po Veltrusích chodil v noci se psem. Velitel 

městské police odpovídá, že již žádal o navýšení strážníků na 4. Zastupitel P. Ponert 

si nepředstavuje strážníka, ale pouze výpomoc v určitém období (když je brzy tma). Velitel 

městské policie informuje, že v Nové vsi je tento systém zavedený, ale tamní starosta 

bude tuto spolupráci zase rušit, protože ti lidé nemají žádné pravomoci a stejně ke každému 
případu musí zavolat Polici ČR. Velitel MP uvedl, Policie ČR se potýká s nedostatkem policistů 
a naše město spadá do okrsku se sídlem v Lužci, kdy dojezdový čas je minimálně půl hodiny. 
Posílení řad naší městské policie by přineslo efektivnější činnost MP. 

 se ptá, zda se bude město odvolávat u soudu ve věci letního kina. Starosta 

odpovídá, že čeká na písemné vyhotovení rozsudku (z 18. 11. 2019, rozsudek bude 

ve prospěch NPÚa podání odvolání předpokládá.  se ptá na odůvodnění 
rozsudku, proč je ve prospěch NPÚ, když historicky a morálně by mělo náležet městu. Starosta 

odpovídá, že hlavním důvodem je skutečnost, že se město nepřihlásilo o tento státní majetek 

ve lhůtě, kterou mu stanovil příslušný zákon, ostatní záležitosti jsou pro soud, resp. stanovení 
rozsudku bezpředmětné (tzn. do března 2013 a tato lhůta „marně uplynula“).  

7. ZÁVĚR 

Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a ukončil 14. zasedání 
Zastupitelstva města Veltrusy v 20:20 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 

29. 1. 2020.  
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Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 18. 12. 2019 – zápis číslo 14 

 

1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 14. zasedání.  
Schváleno: 10-0-0 

2. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 §84 zákona č. 128/2000 Sb., 

zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 5/2019 v předložené podobě. 
Schváleno: 10-0-0 

3. Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému provizoriu 
na rok 2020.  

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2020 s těmito pravidly: 
Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem roku 2019, 
navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány 
a hradit závazky z uzavřených smluv. 
Schváleno: 10-0-0 

4. Zastupitelstvo města Veltrusy ukládá starostovi vypracovat koncepci nakládání s komunálním 
odpadem ve městě Veltrusy s cílem předložit návrh nové obecně závazné vyhlášky, o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území města Veltrusy a o poplatku za komunální odpad, který by zohledňoval 
velikost nádoby a frekvenci svozu, s termínem plnění do 30. června 2020. 
Schváleno: 10-0-0 

5. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje OZV 2/2019 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města 
Veltrusy v předloženém znění. 
Schváleno: 8-1-1 

6. Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí změny v předložené kolektivní smlouvě 
a schvaluje navržený základní příděl do Sociálního fondu ve výši 262.000 Kč. 
Schváleno: 10-0-0 

7. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu – „Oprava 
hřbitovní zdi – západní část“ dle předložené cenové nabídky firmě Builder 
Constructions, s. r. o., IČO: 04543181 ve výši 215.154 Kč bez DPH, tj. 260.457 Kč včetně DPH. 
Schváleno: 10-0-0 

8. Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, návrh rozpočtu na rok 2020. 
Schváleno: 10-0-0 
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Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Hrubešová Ludmila       

Mgr. Ing. Martin Ponert       

Starosta: Mgr. Filip Volák        

Zapsala:  Nikola Formanová 


