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Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, konaného 29. 1. 2020 od 18:30 hodin. 
 

 

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

Doba trvání: 18:30 – 21:10 

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

Krčmová Věra, Ing. Novák Martin, Mgr. Ing. Ponert Martin, Mgr. Ponert Petr, 

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

Omluveni: - 

Ověřovatelé: Věra Krčmová, Ing. Martin Novák 

 

Schválený program:  

1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Rozpočet města na rok 2020 

b) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (Sociální služby města Kralupy nad 
Vltavou) 

c) Převod pozemků parc. č. 118/17 a parc. č. 118/20 a záměr revitalizace veřejného 
prostranství 

d) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet” 

e) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Napojení objektu 
č. p. 608 v ulici Palackého na splaškovou kanalizaci) 

f) Aktualizace koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy 

4) Veřejné zakázky 

a) Informace o chystaných veřejných zakázkách 

b) Revitalizace odvodnění v ulici Žižkova – Schválení dodatku ke smlouvě o dílo 

5) Informace 

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

ii. Změny v odpadovém hospodářství 
iii. Různé 

b) Výborů – zpráva o celoroční činnosti 
c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 
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1. ÚVOD, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

V 18:35 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil 15. 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 22. 1. 2020 do 29. 1. 2020. Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

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

Starosta dále upozornil, že ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje audiozáznam 
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 15. zasedání: 
1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Rozpočet města na rok 2020 

b) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (Sociální služby města Kralupy nad Vltavou) 
c) Převod pozemků parc. č. 118/17 a parc. č. 118/20 a záměr revitalizace veřejného 

prostranství 
d) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet” 

e) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Napojení objektu č. p. 

608 v ulici Palackého na splaškovou kanalizaci) 
f) Aktualizace koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy 

4) Veřejné zakázky 

a) Informace o chystaných veřejných zakázkách 

b) Revitalizace odvodnění v ulici Žižkova – Schválení dodatku ke smlouvě o dílo 

5) Informace 

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

ii. Změny v odpadovém hospodářství 
iii. Různé 

b) výborů – zpráva o celoroční činnosti 
c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 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 15. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy Věru Krčmovou a Ing. Martina Nováka. 
Jmenovaní souhlasili. 
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3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA 

3a) Rozpočet města na rok 2020 

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města zveřejněn 
na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup. 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit písemně, ústně nebo na zasedání 
zastupitelstva města. 

Součástí rozpočtu města je Příloha č. 1 - Rozpočet sociálního fondu. Tvorba a používání 
sociálního fondu bude realizována prostřednictvím rozpočtu města v paragrafu „Místní 
správa“. Pro rok 2020 je v rozpočtu navržen základní příděl pro SF ve výši 262.000 Kč. 

Zastupitelstvu města Veltrusy je předkládán rozpočet na rok 2020 v tomto členění: 

Příjmy  47.650 tis. Kč 

Výdaje  82.650 tis. Kč 

Financování 35.000 tis. Kč 

Starosta města přečetl návrh rozpočtu pro rok 2020 po zapracovaných změnách. 
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet pro rok 2020 jako schodkový. Schodek 
rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s písm. b, odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb. 
Zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet na rok 2020 
členěný dle paragrafů v předloženém znění. Součástí rozpočtu je i Rozpočet sociálního fondu. 
Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích. 

Příjmy  47.650 tis. Kč 

Výdaje  82.650 tis. Kč 

Financování 35.000 tis. Kč 

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

Návrh byl schválen jako usnesení č. 2 

3b) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (Sociální služby města 
Kralupy nad Vltavou) 

Starosta města předkládá zastupitelstvu ke schválení „Veřejnoprávní smlouvu o poskytování 
dotací z rozpočtu města Veltrusy“ (část 2 podkladů), kterou uzavírá město Veltrusy  
s příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy. 

Předchozí veřejnoprávní smlouva byla uzavřená na dobu 12 měsíců s tím, že její plnění 
bylo zahájeno od 1. 2. 2019. Smluvní vztah tedy končí k 31. 1. 2020. 

Tento smluvní vztah zajišťuje poskytování pečovatelských služeb ze strany Sociálních služeb 
města Kralup, p. o. občanům města Veltrusy, a to zejména u tohoto typu služeb: 

· Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

· Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

· Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

· Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
· Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

· příp. fakultativní služby 
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Město Veltrusy hradí pracovní síle (zaměstnankyni Sociálních služeb města Kralup 
nad Vltavou) částku 200 kč/hod. + 10 Kč/km (náklady na cestovné); viz předložená 
veřejnoprávní smlouva. 

Klient (= občan města Veltrusy) dále uzavírá se Sociálními službami „Smlouvu o poskytnutí 
sociální služby“ (část 3 podkladů) dle vybraného typu služeb a dle schváleného ceníku Radou 
města Kralupy (ze dne 8. 9. 2015, část 4 podkladů). 

V navrhovaném rozpočtu na rok 2020 je na § 4351 celková částka 175 tis. Kč. 

Spolupráce s dojíždějící pečovatelkou probíhala v uplynulém roce bez problémů, službu 
využívalo 3-6 občanů Veltrus. 

Zastupitelka Bělková vytvořila na webu města stránku pro sociální služby, kde jsou veškeré 
informace o poskytovaných službách uvedeny. Doplňuje, že pečovatelská služba nezajišťuje 
veltruským občanům obědy, ale na webu města jsou uvedeny kontakty, kde je možné zajistit 
obědy s donáškou domů, případně je možnost zajištění obědů ze školy s tím, že si senior musí 
oběd vyzvednout osobně. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou „Veřejnoprávní smlouvu o poskytování 
dotací z rozpočtu města Veltrusy“, která bude zajišťovat poskytování sociálních služeb 
pro občany města Veltrusy příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
s účinností od 1. 2. 2020 na dobu 12 měsíců. 

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

Návrh byl schválen jako usnesení č. 3 

3c) Převod pozemků parc. č. 118/17 a parc. č. 118/20  – schválení záměru bezúplatného převodu pozemku z majetku ÚZSVM 
za účelem revitalizace veřejného prostoru 

Na základě probíhajících jednání se zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových ohledně pozemků parc. č. 118/20 (3.348 m2) a parc. č. 118/17 (jde o malý 
pozemek o 11 m2) předkládá starosta usnesení, ve kterém je deklarován záměr města 
revitalizovat tento veřejný prostor. Jedná se pozemky mezi ulicí Palackého a ulicí Družstevní, 
v okolí bytových domů. 

Revitalizace bude zahrnovat obnovu veřejné zeleně, která je ve špatném stavu (především 
usychající smrky napadené kůrovcem a problematické borovice poškozující část místní 
komunikace Družstevní), doplnění mobiliáře (herní prvky, odpadkové koše apod.) 

a vybudování vhodných přístupových cest a pěšin. V současné době probíhá zpracování studie 
Ing. Arch. Michalem Petrem (Archum architekti, s. r. o.), kterou požaduje stávající vlastník 
(ÚZSVM). 

Následnou, postupnou realizací úprav předmětného pozemku dojde k rozšíření dětského 
hřiště, obnově zeleně a město tak získá další potřebnou klidovou zónu. 

Aktuálně též probíhá jednání ohledně kácení stromů (celkem cca 12 ks), jejichž většina 
se nachází právě na pozemku parc. č. 118/20. 

Pozn. ÚZSVM byl též informován, že se město o danou lokalitu stará (především údržba 
zeleně), což by mělo být také hodnoceno ve prospěch bezúplatného převodu tohoto pozemku. 
Stejně tak byla nabídnuta součinnost při kácení a likvidaci dřevního materiálu. 
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Podle stávajícího i navrhovaného územního plánu je zachování a rozvoj veřejného prostranství 
v této lokalitě přípustný, resp. žádoucí. 

Zastupitelka Bělková se ptá, zda je stanovený termín na odevzdání studie. Starosta odpovídá, 
že dodání studie bylo přislíbeno do února, ale prověří to s objednávkou. Tento týden dokončil 
geodet zaměření. 

SITUACE: 

 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se záměrem bezúplatně převést pozemky 
parc. č.  118/20 a parc. č. 118/17 v k.ú. Veltrusy z majetku Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví města Veltrusy, a to za účelem revitalizace veřejného 

prostoru v této lokalitě a pověřuje starostu v jednání v této věci. 

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

Návrh byl schválen jako usnesení č. 4 

3d) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“ 

Město Veltrusy obdrželo dne 15. 1. 2020 žádost o projednání připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ (část 2 podkladů), která připomíná již 61. 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 2020 na budově úřadu. Vlajku město Veltrusy již vlastní. 

Loňský rok se k akci připojilo 737 radnic a 106 škol. 

Podrobné informace o kampani, situaci v Tibetu a dalších možnostech, jak tuto akci podpořit, 
najdete na stránkách Spolku Lungta - www.lungta.cz.  

  

http://www.lungta.cz/
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NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet 
2020“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2020. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželi se 2 členové (p. Havlín, 
Ing. Štulík) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 5 

3e) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Napojení objektu Palackého 608 na splaškovou kanalizaci) 

Město Veltrusy obdrželo dne 6. 9. 2019 žádost  (část 2 podkladů) o souhlas 

s umístěním a realizací stavby přípojky splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 393/3, v k. ú. 
Veltrusy, jehož je město vlastníkem. 

Jedná se o přípojku splaškové kanalizace k objektu č. p. 608 v ulici Palackého umístěného 
na pozemku st. parc. č. 1020 v k. ú. Veltrusy, jehož je žadatel vlastníkem. Předpokládaná 
celková délka kanalizační přípojky je 9 m (z toho na pozemku města cca 1 až 2 metry). Přesná 
délka trasy vedení přípojky bude určena geometrickým plánem pro zaměření věcného 
břemene. 

Na základě požadavku investora předkládá starosta města ke schválení Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (část 3 podkladů), 
a to kanalizační přípojky na pozemku města parc. 393/3 v k. ú. Veltrusy. 

Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene, zřízení služebnosti inženýrské sítě, 
je navržena v souladu s usnesením Zastupitelstva města ze dne 29. 9. 2008, usnesení č. 1, 
ve výši 8.000 Kč (přípojka 3.000 Kč + vedení do 100 m 5.000 Kč). 

SITUACE 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, 
splaškové kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 393/3 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem 
je město, ve prospěch vlastníka pozemku st. parc. č. 1020 v k. ú. Veltrusy za jednorázovou 
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úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. 

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

Návrh byl schválen jako usnesení č. 6 

3f) Plán rozvoje sportu – aktualizace 

Zastupitel Ing. Martin Novák předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh usnesení, kterým 
se ukládá sportovnímu výboru zastupitelstva města Veltrusy aktualizovat Plán rozvoje sportu 
v obci Veltrusy na období od 2018 do 2025 a doplnit jej o analýzu aktuálního technického stavu 
sportovišť v obci Veltrusy (včetně fotodokumentace). Zároveň zastupitelstvo ukládá 
sportovnímu výboru vyhodnotit plnění strategických cílů obsažených ve výše uvedeném plánu 
a doplnit je o přehled investičních plánů sportovních a tělovýchovných spolků do roku 2025. 

Město Veltrusy pravidelně podporuje finančními prostředky řadu tělovýchovných 
a sportovních spolků působících ve městě. Každým rokem se tato finanční podpora zvyšuje, 
což je dobře. Zároveň je ale potřeba mít přehled o tom, zda finanční podpora míří správným 
směrem, tedy, zda je rozdělování finančních prostředků správně cíleno, a zda je vidět zlepšení 
podmínek pro sportování. 

Pro přípravu budoucích rozpočtů města je rovněž důležité vědět, jaké jsou investiční 
požadavky jednotlivých spolků. 

Proto Ing. Martin Novák předkládá zastupitelstvu ke schválení tento návrh usnesení. 

Zastupitel Novák dále doplňuje, že se každý rok darují desítky až stovky tisíc na podporu 
sportu a tělovýchovy a je důležité vědět, jak tyto investice proběhly. Spolky často investici 
nespecifikují, chybí od nich zpětné vazby atd. Plán rozvoje sportu na období 2018 – 2025 

byl dělaný “na rychlo” a není tak přesný, jak by dle jeho názoru měl být. 

Zastupitel P. Ponert děkuje za podnět. Na plán rozvoje sportu se s ostatními členy výboru 
podívá. Plán je 2 roky starý a určitě by bylo dobré ho revidovat a aktualizovat. Sportovní výbor 
nechal založit novou e-mailovou adresu sportveltrusy@seznam.cz. Předem děkuje 
spoluobčanům a zastupitelům za zasílání podnětů a nápadů ke zlepšení, které bude sportovní 
výbor postupně vyhodnocovat. 

Místostarostka si nedokáže představit, jak bude město vyhodnocovat analýzu technického 
stavu něčeho, co nemá ve vlastnictví. Tato záležitost by měla být vyžadována po AFK a po TJ 
Sokol resp. po majitelích nemovitostí. Nechápe, proč se tento úkol zadává sportovnímu 
výboru. Zastupitel Novák vysvětluje, že v návrhu usnesení je uvedeno, že jej “doplní” o analýzu 
aktuálního stavu, nikoli že ji provede. Probíhá to tak, že se osloví spolky s prosbou o sdělení 
aktuální stavu, investičních plánů apod. Starosta konstatuje, že sportovištěm se mimo jiné 
rozumí také venkovní dětská hřiště, která jsou v majetku města. Nerozumí, proč by plán 
nemohl obsahovat pár informací o stavu sportovišť, co je např. potřeba opravit apod.  

 vysvětluje, že strategický plán města v jakémkoliv oboru je dokument, 

který říká, jakým směrem se chce to město vydat v rámci dané oblasti. Jestliže je v usnesení 
uvedeno, že má sportovní výbor doplnit stav věcí, které nejsou v majetku města a spolky tyto 
informace neposkytnou, ve zprávě bude např. uvedeno že spolek v období roku 2020 až 2025 
neplánuje žádnou investiční akci. Myslí si, že má smysl investovat i do cizího majetku, pokud 
slouží nějakým způsobem občanům. V navrhovaném usnesení nevidí žádný rozpor a nezdá 
se mu nesplnitelné. 

mailto:sportveltrusy@seznam.cz
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 se ptá na roční výši příspěvku pro TJ Sokol a zda město se spolkem komunikuje. 
Starosta odpovídá, že v loňském roce se jednalo o částku 70.000 Kč na činnost spolku. 
Se spolkem je město v kontaktu, spolek pravidelně žádá o dotaci v rámci grantového 
programu, komunikace by ale samozřejmě mohla být lepší.  

Zastupitel Andrle se ptá, zda má někdo nějaký protinávrh usnesení. Místostarostka odpovídá 
že se jí zmiňovaná část nelíbí a navrhuje ji úplně odstranit.  

PROTINÁVRH USNESENÍ (Ing. Hrubešová) 

Zastupitelstvo města Veltrusy ukládá sportovnímu výboru aktualizovat Plán rozvoje sportu 
v obci Veltrusy na období od 2018 do 2025. Zastupitelstvo města Veltrusy dále ukládá 
sportovnímu výboru vyhodnotit plnění strategických cílů obsažených ve výše uvedeném plánu 
a doplnit je o přehled investičních plánů sportovních a tělovýchovných spolků do roku 2025. 
Vše s termínem plnění do 30. června 2020.  

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 6 členů, proti návrhu 2 členové (Mgr. Bělková, Ing. Novák), 

zdrželi se 3 členové (Ing. Andrle, Ing. Štulík, Mgr. Volák) 

Protinávrh byl schválen jako usnesení č. 7 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Veltrusy ukládá sportovnímu výboru aktualizovat Plán rozvoje sportu 
v obci Veltrusy na období od 2018 do 2025 a doplnit jej o analýzu aktuálního technického stavu 
sportovišť v obci Veltrusy. Zastupitelstvo města Veltrusy dále ukládá sportovnímu výboru 
vyhodnotit plnění strategických cílů obsažených ve výše uvedeném plánu a doplnit 
je o přehled investičních plánů sportovních a tělovýchovných spolků do roku 2025. 
Vše s termínem plnění do 30. března 2020. 

O původním návrhu se nehlasovalo  

Starosta v souvislosti se spolky upozorňuje na dotační možnosti. Vedoucí spolku mají málo 
času a omezené možnosti. Město by mohlo přispívat na dotační manažerku, která může 
sehnat milionové dotace.  

 jako člen grantové komise navrhuje před vyhlášením grantového programu 
uspořádat setkání s předsedy spolků, na kterém by je seznámili s nejčastějšími chybami 
poradili, jak by měly žádosti vypadat. Starosta navrhuje uspořádat setkání začátkem března. 

Zastupitelka Krčmová se ptá, zda se k podání žádosti o dotace může připojit i Klub seniorů. 
Starosta odpovídá, že určitě ano.  

Zastupitel Andrle uvádí, že odstraněním diskutované věty se zamezilo investičním plánům 
např. do sportoviště u školy.  Místostarostka nesouhlasí. Aby se mohl zadat investiční plán 
je nutné udělat analýzu. 

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4a) Informace o připravovaných veřejných zakázkách 

DŮM LÉKAŘŮ 

Starosta informuje, že arch. Hoffman odevzdal projektovou dokumentaci na lékařský dům 
včetně finálního doplnění energetických úspor, které by měly být financovány z dotačního 
titulu. Nyní je nutné rozhodnout, jestli do výběrového řízení zařadit podobu projektové 
dokumentace včetně finálních změn a energetických úspor a uprav projektu nebo původní 
dokumentaci, která byla dokončena na konci roku 2019. Otázkou je, zda čekat na vyhodnocení 
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dotace. Tuto záležitost probere starosta na zvláštní schůzce s administrátorem dotace 
(OTIDEA) a arch. Hoffmanem v souvislosti s tím, jak se podaří žádost o dotaci podat 

a v závislosti na vyhodnocení. 

REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO 

V únoru starosta očekává cenovou nabídku na první etapu opravy ulice Palackého od arch. 
Hánla, který vychází ze své studie  

VÝMĚNA OKEN NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ 

Na Městském úřadě byl dnes zaměřovat truhlář pro výměnu oken. Zakázka by mohla být 
ke schválení na únorovém zasedání. 

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

V únoru nebo v březnu by se také měla rozhodnout veřejná zakázka na projektovou 
dokumentaci na přístavbu základní školy. Arch. Hoffmannovi chybí zapracovat poslední 
informace ohledně požárně bezpečnostních řešení. Předběžná schůzka proběhla tento týden, 
plánovaná je schůzka se sousedy a také schůzka s expertem na dopravu Ing. Kalinou, který řeší 
dopravní studii v okolí školy. 

4b) Revitalizace odvodnění Žižkova – Dodatek č. 1 k SoD 

V souvislosti s realizací veřejné zakázky „Revitalizace odvodnění Žižkovy ulice“, jejím řádným 
dokončením vzhledem ke klimatickým podmínkám předkládá starosta ke schválení Dodatek 
č. 1, ve kterém se stanovuje termín dokončení do 15. 4. 2020. 

V rámci tohoto projektu zbývá dokončení oprav asfaltového povrchu zvláště na okrajích 
komunikace. „Asfaltovny“ jsou však v zimním období uzavřeny, a proto se není možné „vejít“ 
do původního termínu realizace díla tj. 12 týdnů (od převzetí staveniště, tj. cca pol. listopadu). 

Návrh dodatku byl zkontrolován a připomínkován administrátorem této VZMR spol. Otidea, 
a. s. i stavebním dozorem. 

Starosta dodává, že tato veřejná zakázka je z 95 % dokončena, jde pouze o úpravu krajnic, 
ke kterým je potřeba asfalt, kamínky jsou pouze dočasné. Dále by chtěl nechat individuálně 
nacenit 2-3 problematická místa, která se přímo netýkají revitalizace odvodnění. Jedná 
se např. o úpravu mostku pro invalidu, úprava povrchu křižovatky Žižkova x Jungmannova, 
kde jsou hrboly. Dále diskutoval s místostarostkou i revitalizaci veřejného prostoru, 
např. vysázet zeleň, umístit lavičku apod.  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 11. 7. 2019 se spol. Stavby Komeda s. r. o., IČO: 05071500. 

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

Protinávrh byl schválen jako usnesení č. 8 

Zastupitelka Krčmová se ptá, jestli se příkopy v ulici Žižkova budou zatravňovat, obává 
se případného plevele. Starosta odpovídá, že je možné dohodnout se s autorským dozorem, 
který bude práce v únoru/březnu vyhodnocovat. Vysadit by se daly rostliny s dobrým 
kořenovým systémem, popínavé rostliny apod., žádá výbor pro rozvoj obce o případné další 
návrhy. 
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5. INFORMACE 

5a) Vedení obce 

5ai) Probíhající stavby a projekty 

REKONSTRUKCE HŘBITOVNÍHO DOMKU 

Na hřbitovním domku probíhají práce pokrývačů a klempířů. Od února by se měly 
práce přesunout dovnitř objektu. Bude se pokračovat v opravě západní části hřbitovní 
zdi, která je nyní ze ⅔ dokončená. Pokračovat se bude jižní částí, která je také 
ve špatném stavu.  

OPRAVA CHODNÍKŮ 

Bude zadán jednoduchý projekt na propojení ulice Riegrova a Opletalova směrem 
ke škole, kde je chodník ve špatném stavu, aby mohli cyklisté a chodci jezdit či chodit 
po zpevněné cestě.  

REKONSTRUKCE ULICE HÁLKOVA 

V ulici Hálkova právě probíhá rekonstrukce včetně výměny stromů a vegetace. V ulici 
bude doplněno veřejného osvětlení, které bylo nedostatečné. Budou se realizovat 
zasakovací zařízení a vybudují se i nová parkovací místa. Projekt je podpořen dotací 
Ministerstva pro místní rozvoj. 

(Dále budou vyžádány cen. nabídky na rekonstrukce chodníku v ulici Riegrova 
od zmiňovaného místa směrem k ulici Palackého.) 

5aii) Změny v odpadovém hospodářství 
Starosta zve na besedu s odborníky a veřejností k odpadovému hospodářství (OH), 
která se bude konat v úterý 4. února od 18:00 hodin v hasičském domě. Účast 
přislíbila RNDr. Vrbová, jedna z největších odbornic na OH v České republice, 
která vyhodnocuje plán odpadového hospodářství pro město. Pan Adamec z firmy 
JRK, s. r. o., která se v oblasti odpadového hospodářství zabývá mimo jiné propagací 
a osvětou především třídění odpadů. Starosta jedná také se starosty okolních obcí, 
které změnami v odpadovém hospodářství také prochází.  

Od února proběhne změna v odpadovém hospodářství. Svoz směsného komunálního 
odpadu bude probíhat jednou za 14 dní. Nově bude probíhat pytlový svoz “dům 

od domu” na plast a papír, který se odveze na sběrné místo a následně ho odveze 
svozová firma. Chápe, že pro některé občany se nemusí jednat o pozitivní změnu. 
Upozorňuje, že se jde o přechodné období. Během tohoto roku se situace vyhodnotí 
tak, aby od roku 2021 mohlo město přistoupit ke změně financování a systému 
nakládání s odpady, která je potřeba z důvodu legislativní změny. Poplatky za svoz 
budou stoupat podle toho, jaká bude míra třídění v obcích. Veltrusy mají 
nadprůměrný svoz směsného komunální odpadu. Odborníci doporučují třídění 
co nejvíce přiblížit občanům. Ve svozový den je v popelnicích některých občanů 
možné vidět např. karton, plasty a bioodpad, který tam nepatří. Bude naléhat 
na svozovou firmu, aby popelnice více kontrolovala. Chápe i obavy ze zápachu, 
ale pokud systém funguje v jiných obcích, věří, že 14denní svoz SKO bude fungovat 
i ve Veltrusích.  

Do konce června plánuje s RNDr. Vrbovou provést analýzu odpadového hospodářství. 
Předpokládá, že do roku 2021 budou mít občané možnost si zvolit velikost nádoby 
i četnost svozu, ale podle toho se bude odvíjet i výše poplatku. 
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Pozitivně se vyvíjí třídění bioodpadu. Systém kontejnerů na bioodpad, který bývá 
každou středu, bude možná rozšířen. Sběrné místo bude otevřeno 3x týdně. 

Někteří občané se ptají, co mají dělat s dětskými plenami. Starosta si myslí, že se to 
i v rámci svozu 1x za 14 dní dá zvládnout. Nicméně se uvažuje, že budou vyhrazeny 
1 – 2 místa pro sběr dětských plen.  

 se obává zápachu z popelnic v letním období, kdy popelnice 

zapáchají i při týdenním svozu. Ptá se, co mají lidé, přestože třídí, dělat, když jim 
objem popelnice nebude stačit. Dále se ptá na platby. Jestliže jsou v jednom domě 
hlášeny 2 osoby, platí 2x 600 za rok, 5 osob platí 5x 600 za rok. Nelíbí se jí, že lidé platí 
různou částku za stejně objemnou nádobu. V řadovkách jsou popelnice umístěny 
hned vedle vchodu, kde zapáchají. Má zkušenost, že se v obcích, ve kterých 
se k systému odpadů přistoupilo stejně striktně, jako teď ve Veltrusích, začal tvořit 
odpad v příkopech, na zastávkách atd. Myslí si, že by měla být možnost volby dvou 
popelnic. Jestliže platí 2500 Kč za svoji rodinu a soused 600 Kč za stejnou nádobu, 
požaduje 2 známky. Starosta odpovídá, že pro vícečlennou rodinu je možnost další 
nádoby.  přijde zavádějící informace, že poplatky zůstaly ve stejné 
výši, protože se jedná se o 100% nárůst, jestliže se bude vyvážet 1x za 14 dní. 
Zastupitel Andrle nesouhlasí. Množství odpadu vytvořeného zůstává za rok stejné. 
Je třeba směřovat k tomu, aby si každý sám zhodnotil, kolik odpadu vytvoří, a podle 
toho zaplatil (malou/velkou nádobu; svoz 1x za týden/1x za 14 dní). Starosta 

doplňuje, že předpokládá, že tato možnost bude od roku 2021. Zastupitel Andrle 

vysvětluje, že když se doplatek 1,5 milionu, který doplácí město, rozpočítá mezi 
občany, vyjde doplatek na 1.500 Kč na občana.  odpovídá, že si tento 
doplatek ráda zaplatí, bude spokojená obec i všichni ostatní. Starosta konstatuje, 

že komfort služby svozu separovaného odpadu je celkem vysoký a sběrná hnízda 
se vyváží 3x týdně.  

 si myslí, že občané, kteří naplní v 5 lidech popelnici za týden, mají 
s tříděním odpadu problém. Navrhuje domluvit se s občany, kteří jsou v třídění 
“zběhlejší”, aby těmto občanům ukázali vytříděný odpad.  

Zastupitel Novák navrhuje založit skupinu, ve které by se občané informovali, 
kdo má jak plnou popelnici. Když bude mít někdo v popelnici volno, odpad se vyhodí 
k němu. Další cestou je prodej volného místa v popelnici. 

Starosta konstatuje, že je možnost objednat rozbor směsného odpadu. O této 
záležitosti bude informovat pan Adamec a paní RNDr. Vrbová na úterní besedě 
o odpadech. Rozbor odpadu probíhá tak, že se vybere cca 1 tuna odpadu z různých 
míst, která se následně vyhodnotí (kolik kg je odpad zbytkový a kolik kg odpadu 
se dá ještě recyklovat). Rozbor stojí cca 15.000 Kč. 

Zastupitelka Krčmová se domnívá, že podnikatelé je obtížné kontrolovat. Vedení 
města nemá nárok vyžádat si smlouvu, kterou má podnikatel uzavřenou se svozovou 
firmou.  konstatuje, že podnikatelé mají povinnost být zaregistrovaní 
a za svoz odpadu platit. Starosta doplňuje, že je především obtížné podnikatele 
donutit, aby měli vše v souladu s legislativou. Záležitost konzultoval 
s Mgr. Koberou – vedoucím odboru životního prostředí v Kralupech nad Vltavou, 
který má s touto problematickou záležitostí zkušenosti.  nechápe, proč 
se nesnažilo město podnikatele udržet, aby poplatek za svoz odpadu platili městu. 
Podnikatelé platí 5x víc než obyčejní občané a město mohlo mít vyšší příjem. Uvádí, 
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že toto podnikatelé obcházejí, dále zmiňuje nesprávné nakládání s odpadem 

ze strany NPÚ po některých akcích. Starosta reaguje, že toto s kastelánem řešil. 

 se jako podnikatel ohrazuje na tvrzení . Za svoji firmu si za svoz 

odpadu platí. Např. strečovou fólii odváží 60 km zdarma a na vlastní náklady, 
protože tuto surovinu nikdo nezpracovává, nic se z ní nevyrábí a nikdo ji nechce. 

 informuje, že město Slaný nyní zvyšovalo poplatek na občana o 150 Kč. 
Nyní občané ve Slaném platí 650 - 750 Kč a tento poplatek pokryje veškeré náklady. 
Zastupitel Štulík odpovídá, že město Slaný má své svozové vozy a založilo si svou 
svozovou firmu. 

 se ptá, přibližně kolik pytlů se v rámci pytlového svozu rozdá mezi 
občany. Ptá se, zda jsou pytle z obyčejného plastu, nebo zda se jedná o rychle 
rozložitelný materiál. Starosta odpovídá, že se jedná o pytle recyklovatelné. Modrý 
pytel na papír je silnější, a to o tloušťce materiálu 0.06 mm žlutý pytel na plast 
je z materiálu o tloušťce 0.04 mm. Občan dostane zdarma jeden pytel na měsíc (12x 
modrý na papír; 12x žlutý na plast). K dnešnímu dni je k pytlovému svozu přihlášeno 
asi 70 domácností (z celkového počtu necelých 900 domácností). 

 se poukazuje na poměr bytových a rodinných domů ve Slaném. Bytové 
domy jsou většinou obsluhovány. Popelnice nejsou na jednu bytovou jednotku, 
ale pro celý bytový dům, jedná se také o určitou úsporu. Ve Veltrusích jsou pouze 
cca 4 bytovky. Zastupitel Andrle konstatuje, že se pak v rodinných domech 
a bytových domech mění i poměr obsahu biosložky. 

 konstatuje, že poplatek na osobu budí lenost v třídění u občanů. Proč by 
za tak vysoký poplatek měli odpad třídit? Zastupitel Andrle odpovídá, že takto 
neuvažuje a dodává, že takto uvažuje malý zlomek občanů. 

Starosta vyzývá zastupitele a občany, aby o této záležitosti přišli diskutovat v úterý 
4. 2. 2020. 

 upozorňuje, že jsou i obce, které za svoz odpadu neplatí nic 
(např. Úžice a Kralupy nad Vltavou). Tyto obce mají ale daleko vyšší daň z nemovitosti, 
kterou náklady za svoz odpadu pokryjí. Tento systém by se dal praktikovat 
i ve Veltrusích. Starosta dodává, že Kralupy nad Vltavou se chtějí vrátit zpět 
k systémovému poplatku za svoz odpadu, protože je platba v rámci daně 
z nemovitosti nespravedlivá. Úžice si mohou dovolit odpustit občanům poplatek 
za svoz odpadů, protože mají vysokou daň z nemovitostí kvůli vystavěným halám, 
a tím jejich majitelé přispívají miliony do rozpočtu obce. 

 informuje, že v Brozanech nad Ohří (cca 1200 obyvatel), kde bydlela 

předtím, systém svozu odpadu výrazně motivoval občany. Občané si kupovali tikety 
(podle velikosti popelnic), které si v den svozu připevnili na popelnici. Pro občany bylo 
motivující, zda budou kupovat tiket každý týden nebo třídit a tiket kupovat 1x 

za 5 týdnů. Okolní obce se tímto systémem nechaly inspirovat. Zastupitelka Krčmová 

konstatuje, že občané, kteří nebudou chtít platit, budou stejně vozit odpad do lesa. 

 vysvětluje, že v Chvatěrubech je stanovený poplatek již 10 let ve výši 
1.500 Kč za nemovitost při 14denním vývozu a necelé 2.000 při týdenním vývozu. 
Kontejnery jsou vyváženy ve stejné frekvenci jako ve Veltrusích a nepořádek 
u kontejneru žádný není.  

Zastupitelka Šťastná vysvětluje, že je nutné si uvědomit, že poplatek není pouze 

za svoz komunálního odpadu. Poplatek obsahuje i svoz tříděného odpadu a systém 
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sběru a odstraňování, vč. sběrného místa. Starosta doplňuje že na sběrném místě 
je likvidován i bioodpad, jehož svoz mají občané ve Veltrusích zdarma. V jiných obcích 
je stanovený poplatek za svoz bioodpad např. ve výši 500 – 600 Kč, i více. 

 se ptá, jak je vyřešena situace u občanů, kteří ve Veltrusích nemají 
trvalý pobyt, ale žijí tady. Osobně se setkala se situací, kdy v domě bydlí 3 lidé – jeden 

z nich má ve Veltrusích hlášené trvalé bydliště, a ten za odpady platí, ale ti další 2 lidé 
za odpad již neplatí. Zastupitel Novák odpovídá, že je to tak, tito občané za odpad 
neplatí.  doporučuje zastupitelům tuto situaci prověřit, město 
by mohlo doplácet méně. 

5aiii) Různé 

Nebyly. 

5b) Výbory 

VÝBOR PRO ROZVOJ OBCE, EKOLOGII A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Na zastupitelku Krčmovou se obrátili občané ohledně problému s připojením na kanalizaci. 
Ptá se starosty, zda je možné zjistit kapacitu kanalizace v dané lokalitě. Starosta odpovídá, 
že je třeba požádat provozovatele kanalizací – Středočeské vodárny, a. s., předá kontakt 
na Ing. Večeřovou, která by kapacitu mohla zjistit. Zastupitelka Krčmová dodává, že několik 
domácností nemá přípojku na kanalizaci a vývozy žumpu také nevyváží. Je to problém, 
protože žumpa prosakuje do vody. Ptá se, zda jestli se s tím dá něco dělat. Starosta 

upozorňuje, že se jedná o porušování zákona. Vedení nejmenované obce to řeší razantně 
a posílá na kontroly Českou inspekci životního prostředí, která občanům rozdává tisícové 
pokuty.  

Zastupitelka Krčmová informuje o založení Klubu seniorů. Ve Veltruských listech vyjde článek, 
ve kterém budou všechny podrobné informace. Stále je ale problém sehnat prostory. Kdyby 
někdo věděl o vhodném prostoru, bude ráda za nápady, kde by se mohl klub seniorů scházet. 
Zastupitel Štulík navrhuje “Důlek”, pronájem by zaplatilo město. Starosta zjistí možnosti 
tohoto pronájmu.  se ptá zastupitelky Krčmové, zda neuvažovala o pronájmu 
prostoru ve škole. Starosta o této možnosti již uvažoval a chce to osobně projednat s paní 
ředitelkou. Dále  navrhuje možnost pronájmu v klubovně ASPV (tuto variantu 
zastupitelka Krčmová zavrhuje, protože do klubovny vedou schody) příp. využívat prostory RC 
Havránek, kam by bylo nutné pořídit stoly a židle.  se ptá, zda Klub seniorů bude 
občanské sdružení nebo zapsaný spolek. Zastupitelka Krčmová odpovídá, že půjde o oficiálně 
zapsaný spolek na ministerstvu, proto potřebují oficiální adresu a místo, kde se budou scházet. 
Zastupitel Andrle konstatuje, že oficiální adresa může být u někoho doma, má to tak většina 
veltruských spolků. Starosta ověřoval možnost sídla spolku na městském úřadě, ale tato 
varianta nebyla doporučena. 

KULTURNÍ VÝBOR 

Zastupitelka Bělková zve na Veltruský masopust, který se bude konat v sobotu 22. února, 
průvod vyjde v 10 hodin z parčíku u školy. V pátek 20. března zve na Městský ples, který 
se bude konat od 20 hodin Na Závisti.  

5c) Zastupitelé 

Zastupitel Novák pročítal zápisy z jednání výborů. Mrzí ho, že některé zápisy zastupitelé 
dostávají po roce. Byl by rád, kdyby byly zápisy výborů předloženy zastupitelstvu do určitého 
termínu od jednání. Některé výbory v zápisech mají návrhy pro zastupitelstvo. Doporučuje 
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výborům přednést jejich návrhy na usnesení přímo na zasedání, příp. rozšířit program. 
Kontrolní výbor má na webu města 3 zápisy z jednání (poslední z června 2019). Ptá se, 
zda opravdu proběhla jen 3 jednání nebo zda na webu ostatní zápisy chybí. Zastupitel Havlín 

odpovídá, že proběhla 3 jednání. Dále se ptá, zda má kontrolní výbor již výsledek z kontroly 
usnesení za rok 2014 - 2018 a zda mohou výsledky dostat. Starosta stále čeká na zápisy 
v elektronické formě. Zastupitel Havlín zašle příští zápisy elektronicky na e-mail vedení města 
i zastupiteli Novákovi, další jednání kontrolního výboru by se mělo konat příští pondělí, příp. 
ve středu.  Zastupitel Andrle vysvětluje, že dokumenty na webu města musí být dostupné i pro 

lidi, kteří mají nějaký hendikep. Elektronicky čitelný formát dokumentů zařízení pro slabozraké 
přečte, naskenované dokumenty zařízení nepřečtou.  

Zastupitel Novák si všiml, že členka Výboru pro rozvoj obce paní Kejkrtová se z 6 jednání 
výboru 4 jednání neúčastnila. Zastupitelka Krčmová vysvětluje, že členka byla nemocná. Když 
výbor jedná o (technickém, ekologickém) rozvoji obce, paní Kejkrtovou “šetří” a spolupracují 
s ní spíše ohledně sociálních služeb. Dále se zastupitel Novák ptá, zda analýzu dopravní 
infrastruktury kolem ZŠ prováděl člověk s odbornými znalostmi. Starosta by byl rád, kdyby 
mu zastupitelka Krčmová analýzu zaslala.  Zastupitel Novák konstatuje že výbory mají sloužit 
jako poradní orgán pro zastupitelstvo. Nepřipadá mu správné, že výbor pro rozvoj obce podal 
reakci na doplnění odvolání řízení ve věci rozhodnutí stavebního úřadu Veltrusy ohledně 
přístavby školy na nově zakoupený pozemek, kde navrhli pozastavení řízení. Ptá se, zda 
je někdo ze zastupitelstva požádal o stanovisko výboru nebo to byla jejich iniciativa. 
Zastupitelka Krčmová odpovídá, že to byla iniciativa výboru. Zastupitel Novák i starosta žádá 
pro příp. příští podobné situace o konzultaci se zastupitelstvem. Dále měl pan arch. Václavík 
připravit návrh na využití Ferdinandovy vily. Zastupitel Novák se ptá, zda na návrhu pracuje 

a do kdy má termín na zpracování. Zastupitelka Krčmová odpovídá, že pan Václavík na návrhu 
pracuje, ale nepřipadá jí to aktuální, protože vilu nabízí k prodeji realitní kancelář. Starosta 

si myslí, že návrh na využití by mohl být motivací pro zastupitelstvo, proč vilu koupit.  

 se ptá na vyjádření zastupitelů, kdo vilu chce, kdo ne a jak to s vilou do budoucna 
bude. Má pocit, že město nic nedělá proto, aby vilu získalo. Starosta odpovídá, že majitelka 
od zastupitelstva obdržela několik jejich vyjádření. Město potvrdilo zástupci realitní kanceláře 
vážný zájem. Nyní se s majitelkou jedná o pozemcích, které zatím není ochotná prodat. 

Zastupitel Novák konstatuje, že sportovní výbor se za rok sešel 4x. Informační hodnota zápisů 
z jednání sportovního výboru je nulová. Zastupitel Ponert v zápisech vyzýval ke spolupráci, 
zastupitelé se mohli zapojit.  

 k činnosti výboru konstatuje, že zastupitelé, kteří nechali zvolit předsedy 
výborů, by měli činnost vykonávat proto, že je to zajímá. Není to o tom, že se lidé nechali zvolit 
předsedy výborů proto, aby nebyl předsedou někdo jiný. Tohle město nikam neposune. 

6. DISKUZE 

 se ptá, zda by bylo možné dát vědět termín avizované schůzky s architektem 
minimálně tři týdny dopředu. Schůzky se chce zúčastnit, ale není schopen reagovat týden 
dopředu. Starosta odpovídá, že i pan architekt má své omezené možnosti. Kompromisně 
navrhuje oznámit termín schůzky 14 dní předem.  

 zmiňuje, že některé vsakovací jímky z kamení jsou propadlé a nad tím je velká vrstva 
zeminy. Pokud začne pršet, vyplaví se. Starosta záležitost projedná s technickým dozorem 
(v Žižkově ul.). 
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Zastupitelka Krčmová se ptá, zda se bude čistit potrubí pod mostky. Starosta odpovídá, 
že budou. Na posledním kontrolním dnu bylo uvedeno, že tyto staré trubky není rozumné čistit 
pod tlakem velkým vozem od vodáren, ale stačí proudnice z hasičského auta. 
Domluví se s hasiči, až bude příznivé počasí. Zastupitelka Krčmová má obavu, že se kameny 
zanesou. Starosta vysvětluje, že je to řešitelné zakrytím plachtou. 

 připomíná, že zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem v budově vedle městského 
úřadu pro prodej zdravé výživy. Stále se tam nachází sklad krmiva pro zvířata. Vnímá to jako 
podvod a porušení uzavřené smlouvy. Místo prodejny krmiva by tam mohl mít Klub seniorů 
své zázemí. Vyzývá zastupitelstvo, aby tuto záležitost dalo k soudu. Starosta odpovídá, 
že předmětnou smlouvu není jednoduché vypovědět a že to bylo s právníkem řešeno. 

7. ZÁVĚR 

Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a ukončil 15. zasedání 
Zastupitelstva města Veltrusy v 21:10 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 
26. 2. 2020.  
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Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 29. 01. 2019 – zápis číslo 15 

 

1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 15. zasedání.  
Schváleno: 11-0-0 

2. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s písm. b, odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb. 
Zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet na rok 2020 

členěný dle paragrafů v předloženém znění. Součástí rozpočtu je i Rozpočet sociálního fondu. 
Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích. 
Příjmy  47.650 tis. Kč  
Výdaje  82.650 tis. Kč 

Financování 35.000 tis. Kč 

Schváleno: 11-0-0 

3. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou „Veřejnoprávní smlouvu o poskytování 
dotací z rozpočtu města Veltrusy“, která bude zajišťovat poskytování sociálních služeb 
pro občany města Veltrusy příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
s účinností od 1.2.2020 na dobu 12 měsíců. 
Schváleno: 11-0-0 

4. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se záměrem bezúplatně převést pozemky 
parc. č. 118/20 a parc. č. 118/17 v k.ú. Veltrusy z majetku Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví města Veltrusy, a to za účelem revitalizace veřejného 
prostoru v této lokalitě a pověřuje starostu v jednání v této věci. 
Schváleno: 11-0-0 

5. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet 
2020“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2020. 
Schváleno: 9-0-2 

6. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě, splaškové kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 393/3 v k. ú. Veltrusy, jehož vlastníkem 
je město, ve prospěch vlastníka pozemku st. parc. č. 1020 v k. ú. Veltrusy za jednorázovou 
úhradu ve výši 8.000 Kč a souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. 
Schváleno: 10-0-1 

7. Zastupitelstvo města Veltrusy ukládá sportovnímu výboru aktualizovat Plán rozvoje sportu 
v obci Veltrusy na období od 2018 do 2025. Zastupitelstvo města Veltrusy dále ukládá 
sportovnímu výboru vyhodnotit plnění strategických cílů obsažených ve výše uvedeném plánu 
a doplnit je o přehled investičních plánů sportovních a tělovýchovných spolků do roku 2025. 
Vše s termínem plnění do 30. června 2020.  
Schváleno: 6-3-2 

8. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 11. 7. 2019 se spol. Stavby Komeda s. r. o., IČO: 05071500. 
Schváleno: 11-0-0 
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Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

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

 

Ověřovatelé: Věra Krčmová         

Ing. Martin Novák        

Starosta: Mgr. Filip Volák        

Zapsala:  Nikola Formanová 


