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Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, konaného 26. 2. 2020 od 18:30 hodin. 
 

 

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

Doba trvání: 18:30 – 20:27 

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: Ing. Andrle Jakub, Ing. Barbora Šťastná 

 

Schválený program:  

1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Grantový program města Veltrusy na rok 2020 

b) Žádost o odkoupení pozemků parc. č. 357/18 a parc. č. 362/19 

c) Žádost o finanční podporu (AVES, z. s.) 
d) Žádost o finanční podporu (Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.) 

e) Žádost o finanční podporu (Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.) 
f) Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 395/22 

4) Veřejné zakázky 

a) Výměna oken budovy MěÚ 

b) Připravované projekty a zakázky 

5) Informace 

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

ii. Nová elektronická úřední deska na MěÚ 

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 16. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy. 
Přivítal také hosta pana senátora Petra Holečka s asistentem Mgr. Jindřichem Kohmem. 
Senátor řekne pár slov o své činnosti a je otevřen diskuzi a případným námětům. 

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 19. 2. 2020 do 26. 2. 2020. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce“. 

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) dále konstatoval, že 
přítomno je 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 16. zasedání: 
1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Grantový program města Veltrusy na rok 2020 

b) Žádost o odkoupení pozemků parc. č. 357/18 a parc. č. 362/19 

c) Žádost o finanční podporu (AVES, z. s.) 
d) Žádost o finanční podporu (Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.) 

e) Žádost o finanční podporu (Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.) 
f) Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 395/22 

4) Veřejné zakázky 

a) Výměna oken budovy MěÚ 

b) Připravované projekty a zakázky 

5) Informace 

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

ii. Nová elektronická úřední deska na MěÚ 

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 16. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy Ing. Jakuba Andrleho a Ing. Barboru Šťastnou. 

Jmenovaní souhlasili.  



  strana 3 z 15 

Host PETR HOLEČEK (předseda senátorského Klubu STAN, zastupitel města Kralupy nad Vltavou) 
Starosta dal na úvod slovo panu senátorovi. Senátor se snaží navštívit všechna města a obce v 
regionu, které patří do jeho senátního okrsku (celkem je jich více než 80). Je rád že se může 
představit zastupitelům a občanům Veltrus a může zodpovědět jejich dotazy. O Veltrusy se nyní 
senátor zajímá především v oblasti školství, je mu známa problematická situace se základní školou, 
kterou sleduje. Pokud bude v jeho možnostech pomoci, rád pomůže. Starosta se nedávno zúčastnil 
jednání v Poslanecké sněmovně, pokud bude potřeba, je možné něco podobného uskutečnit i v 
Senátu. Dalším diskutovaným tématem regionu je doprava. Dlouhodobě se začíná připravovat 
obchvat Kralup a zároveň propojení dálnice D7 a D8. Stavba je ve fázi, kdy se vykupují pozemky ve 
Chvatěrubech, Dolanech směrem na Tursko. Stavba by se mohla realizovat do 2 let, na část obchvatu 
je již vydáno stavební povolení. Obchvat značně usnadní dopravu ve Veltrusích i v okolních obcích. 
Občané nebudou muset jezdit po dálnici a objíždět Prahu. Vyzývá zastupitele a občany k dotazům. 

Starosta se ptá senátora a jeho asistenta jakožto i dvou zastupitelů města Kralupy nad Vltavou, zda 
nehovořili o záměru výstavby nové základní školy v Kralupech. Obce ORP by vzhledem k narůstající 
výstavbě v regionu novou školu uvítaly. Senátor odpovídá, že tuto záležitost řešili. Počet obyvatel v 
Kralupech nad Vltavou by měl v horizontu 5 let narůst o 2 až 3 tisíce, to by vedlo k nutnosti výstavby 
nové základní školy. Nyní probíhají jednání s developerem, který má v Kralupech nad Vltavou zájem 
stavět rodinné domy. Jednou z podmínek města pro povolení výstavby těchto domů by byla právě 
výstavba nové základní školy. V Kralupech nad Vltavou chybí i mateřská školka, také se uvažuje o její 
výstavbě.  

Zastupitel Havlín se ptá senátora, jaký je názor Krajského úřadu na výstavbu obchvatu. Senátor 
odpovídá, že Krajský úřad nikdy proti výstavbě obchvatu nebyl. Tehdejší ministr dopravy pan Prachař 
na výstavbu dokonce sehnal peníze z evropských fondů. Na co ale naráželi, byl odpor obcí směrem 
na Tursko, V. Přílepy atd., kdy obce byly z projektu nejprve nadšené, ale jakmile se začala vytyčovat 
trasa a přiblížila se blíže jak 500 metrů, nelíbilo se jim, že komunikace bude blízko obci. Byl založen 
spolek, který se jmenoval “21” (podle čísla té silnice), kde se členové po několika setkání domluvili 
na pravidlech a trasu potvrdili. Poté proběhly komunální volby v roce 2018, obsazení v 
zastupitelstvech se změnilo a některým obcím se výstavba zase nelíbila. Nakonec to dopadlo tak, že 
trasa je již definitivně vytyčená.  

 v souvislosti s obchvatem slyšel, že výstavba na něčem “ztroskotala”. Ptá se, jestli se 
v tomto ohledu záležitost posunula. Senátor odpovídá, že má pravděpodobně na mysli napojení na 
dálnici před Slaným. Zde se projekt 3x předělával, protože soukromý vlastník pozemku nechtěl 
povolit výstavbu komunikace přes část svého pozemku. Tato záležitost by ale měla být také 
definitivně vyřešená. Největší komplikace je v současné době ve Velkých Přílepech, kde obec s 

výstavbou souhlasí, ale vzniklo tam občanské sdružení, které se výstavbě komunikace snaží zabránit.  

Starosta se v návaznosti na dopravu ptá, zda není aktuálnější oprava silnice II/608, která je delší 
dobu ve špatném stavu, stejně tak i krajská silnice č. II/101. Oblast od Zdib po Novou Ves je přetížená 
a kraj do silnice dle jeho názoru neinvestuje. Ptá se, na koho by se mohl konkrétně obrátit. Senátor 
se starostou souhlasí, se starostou Nové Vsi se snažili Krajský úřad s opravou silnice oslovit. Krajský 
úřad udělal jen drobné opravy. Celková rekonstrukce této komunikace se zatím neplánuje, protože 
na opravu nechce Krajský úřad uvolnit peníze. V říjnu budou krajské volby, pokusí se na opravě této 
silnice domluvit s novým vedením Krajského úřadu. Starostovi doporučuje kontaktovat  a 

 na Krajském úřadě.  

Ředitelka základní školy konstatuje, že výstavba nové školy v Kralupech vyřeší situaci pouze tam. 
Ptá se, zda se neplánuje situaci vyřešit v rámci celém regionu. Senátor odpovídá, že se o tom 
uvažuje. Vedení obcí Chvatěruby, Postřižín, Kozomín a Odolena Voda uvažuje, že shromáždí finanční 
prostředky a postaví školu v Odolene Vodě. Projekt je zatím ve fázi příprav, obec Odolena Voda již 
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pozemek plánuje koupit. Okolní obce mají problém s naplněním škol stejně jako Veltrusy. 
Doporučuje se spojit a domluvit se ohledně této záležitosti s těmito obcemi.  

Starosta poděkoval za diskuzi a v případě zájmu zprostředkuje na pana senátora kontakt.  

3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA 

3a) Grantový program města na rok 2020 

Starosta města předkládá zastupitelstvu ke schválení schéma Grantového programu pro rok 
2020 (část 2 podkladů). Grantový program slouží na podporu spolkového, sportovního a 
společenského života v obci a je jednotným nástrojem na rozdělování finančních příspěvků na 
tyto aktivity. Zásady grantového programu byly schváleny dne 22. 4. 2015 (usnesením č. 9), 
současně je přikládána také aktualizace těchto „Zásad“, která spočívá v úpravě povinnosti 
předložit vyúčtování grantových projektů do konce daného kalendářního roku (část 3; str. 3 
dole). 

V letošním roce je možné – na základě schváleného rozpočtu na r. 2020 - navýšit objem 
rozdělovaných prostředků na oba grantové programy (oblast 1: „Celoroční činnost spolků“ a 
oblast č. 2: „Podpora jednorázových akcí“) na celkovou částku 450.000 Kč (oproti r. 2019 jde 
o navýšení o 150 tis. Kč a to především z důvodu stoupajícího zájmu o podporu ze strany 
spolků). 

Částka nemusí být samozřejmě rozdělena celá, pro informaci lze uvést, že loni byly schváleny 
grantové žádosti o celkové výši 347 tis. Kč (270 tis. Kč pro Oblast 1 + 77 tis. Kč pro Oblast 2). 

(Při případném 100% rozdělení schválených prostředků lze počítat s rezervou 105 tis. Kč na 
podporu spolkové činnosti resp. kultury a sportu.) 

Lhůta pro podávání žádosti se stanovuje od 30. 3. 2020 do 17. 4. 2020 do 12:00 hod. na 
podatelně MěÚ. Na základě požadavku paní hospodářky byl změněn termín pro podávání 
vyúčtování, to musí příjemci dotace předložit městu nejpozději do 31. 12. kalendářního roku.  

Zastupitelka Šťastná přemýšlí, zda budou mít žadatelé, kteří žádají o dotaci na energie, do 
konce roku potřebné faktury. Starosta navrhuje v těchto případech individuální domluvu. 
Zastupitelka Šťastná navrhuje uvedený termín vyzkoušet. Dále doplňuje, že vzhledem k 
navýšení částky na tělovýchovu je možné žádat také o individuální dotace, které schvaluje též 
zastupitelstvo.  

 se ptá, zda jsou podmínky grantového programu, kromě těchto 2 změn, stejné 
jako loni. Starosta odpovídá, že ostatní podmínky zůstávají oproti loňským beze změny. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 
zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program na rok 2020 včetně aktualizovaných 
Zásad grantového programu. 

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

Návrh byl schválen jako usnesení č. 2 
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3b) Žádost o odkoupení pozemků parc. č. 357/18 a parc. č. 362/19 

Město Veltrusy obdrželo dne 31. 1. 2020 žádost (část 2 podkladů) o odkoupení pozemků parc. 
č. 357/18 o výměře 31 m2 a parc. č. 362/19 o výměře 107 m2 ve vlastnictví města,  
v katastrálním území Veltrusy. 

Pozemky se nachází u kruhového objezdu směrem na Prahu mezi silnicí II/101 (ulice 
Palackého) a silnicí II/608. 

Žadatel chce pozemky využít k provozování zemědělské činnosti a umístění reklamní plochy, 
kdy část finančního výdělku, a to ve výši 5 % z nájmu reklamní plochy bude použit jako 
sponzorský dar pro rozvoj mládežnických družstev AFK Veltrusy. 

Starosta navrhuje pozemky města neprodávat. Pokud bude mít žadatel zájem, připouští 
možnost jednat o podmínkách dlouhodobého pronájmu. 

SITUACE 

 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemků ve vlastnictví města  
parc. č. 357/18 a parc. č. 362/19 v katastrálním území Veltrusy.  

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

Návrh byl schválen jako usnesení č. 3 

3c) Žádost o finanční podporu (AVES, z. s.) 

Na základě doručené žádosti od Spolku pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů 
a ekologickou výchovu AVES, z. s. ze dne 28. 1. 2020 (část 2 podkladů) navrhuje vedení obce 
poskytnout žadateli finanční podporu ve výši 5.000 Kč (stejně jako v roce 2018). 

Tento spolek sídlí nedaleko Kladna a je nejbližším zařízením tohoto typu  
(viz: https://www.nsev-kladno.cz/aves/)  

Finanční částka bude použita na provoz záchranné stanice pro zraněné živočichy z volné 
přírody. V roce 2019 Spolek pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů a 
ekologickou výchovu AVES, z. s. přijal 9 živočichů z katastru města Veltrusy 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od Spolku pro záchranu ohrožených a 
handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu AVES, z. s. ze dne 28. 1. 2020 a rozhodlo, v 
souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s ust. § 2055 a následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v 
platném znění, o poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000 Kč. 

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

Návrh byl schválen jako usnesení č. 4 

3d) Žádost o finanční podporu (Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.) 

Na základě doručené žádosti od spolku STATIM, z. s. (Babybox pro odložené děti) ze dne  
5. 2. 2020 (část 2 podkladů) navrhuje vedení obce poskytnout žadateli finanční podporu  
ve výši 5.000 Kč. 

Finanční částka bude využita na výměnu původního babyboxu v mělnické nemocnici za 
„babybox nové generace“. Původní babybox umístěný v mělnické nemocnici pomohl vstoupit 
do nového života 3 dětem. Za 14 let babyboxy pomohly již 200 dětem. 

Zastupitel Havlín navrhuje poskytnout částku 10.000 Kč. 

PROTINÁVRH USNESENÍ (Bronislav Havlín) 

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od spolku STATIM, z. s. (Babybox pro 
odložené děti) ze dne 5. 2. 2020 a rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. 
Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících paragrafů 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finanční podpory ve 
výši 10.000 Kč. 

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

Návrh byl schválen jako usnesení č. 5 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od spolku STATIM, z. s. (Babybox pro 
odložené děti) ze dne 5. 2. 2020 a rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. 
Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících paragrafů 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finanční podpory ve 
výši 5.000 Kč. 

O původním návrhu se nehlasovalo. 

3e) Žádost o finanční podporu (Přemyslovské střední Čechy, o. p. s.) 

Město Veltrusy každoročně přispívá místní akční skupině (MAS) Přemyslovské střední Čechy, 
o. p. s. (Přemyslovci) částkou 5,-Kč za obyvatele. Tato obecně prospěšná společnost požádala 
o příspěvek i v letošním roce (část 2 podkladů). Během roku probíhá komunikace s MAS, ve 
spolupráci se tvořil např. strategický plán města, celková koncepce strategie rozvoje obcí v 
této oblasti ve vazbě na dotační možnosti a veltruské spolky pravidelně využívají grantového 
programu „Přemyslovský malý měšec“, pravidelně zástupci ZŠ a MŠ komunikují se zástupci 
MAS ohledně tzv. Šablon aj. 

Vedení města navrhuje schválení uvedeného příspěvku. 

(V případě založení nové MAS Kralupsko bude možné dokončit zahájené projekty s MAS 
Přemyslovci, zahájení činnosti nové MAS se odhaduje na rok 2021). 
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NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města rozhoduje o zaplacení dobrovolného příspěvku místní akční skupině 
Přemyslovské střední Čechy, o. p. s. ve výši 5,-Kč na obyvatele, tj. ke stavu obyvatel ke dni  
1. 1. 2020 (2.146 obyvatel), se jedná o částku 10.730 Kč. 

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

Návrh byl schválen jako usnesení č. 6 

3f) Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 395/22 

V březnu 2019 podala žadatelka žádost o odkup části pozemku parc. č. 395/22 v katastru 
města Veltrusy. Zastupitelé schválili na svém 8. zasedání konaném 24. 4. 2019 záměr 
požadovanou část prodat (byl vyvěšen na úřední desce města od 29. 4. 2019 do 15. 5. 2019) a 
žadatelka svůj zájem potvrdila v červnu 2019. Prodejem tohoto pozemku se zabývalo i 
zastupitelstvo (v roce 2011), kdy byl zpracovaný GP na rozdělení pozemku č. 395/22. 
Vyčleněnému pozemku bylo přiřazeno parc. č. 395/23, pozemek má rozlohu 8 m2. Pozemek 

sousedí s pozemkem žadatelky, z druhé strany je od dalšího pozemku oddělen zdí. Pozemek 
město nemá možnost nijak využít. Proto vedení města navrhlo prodejní cenu ve výši  
350 Kč/m2. Tedy za cenu, za kterou v roce 2019 město prodávalo části proluky mezi ulicemi 
Pražská a Nová (bývalý pozemek parc. č. 125/1, pro který město nemělo využití a byl pro město 
špatně dostupný). Žadatelka s cenou souhlasí. Kromě prodejní ceny 2.800 Kč se žadatelka 
zavazuje uhradit správní poplatky, související s vkladem smlouvy do KN. 

Vedení města připravilo ve spolupráci s JUDr.  kupní smlouvu na oddělenou část 
pozemku parc. č. 395/23 a předkládá tuto smlouvu zastupitelům ke schválení. 

Zastupitelka Šťastná upozorňuje, že je v kupní smlouvě na straně 2, v odstavci 1.4 a 2.1 chybně 
uvedeno parcelní číslo pozemku 695/23, správně má být uvedeno 395/23.  

SITUACE: 

 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v 
platném znění souhlasí s uzavřením předložené kupní smlouvy o prodeji pozemku 
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parc. č. 395/23 o výměře 8 m2 v katastrálním území města Veltrusy, která vznikla oddělením z 
pozemku parc. č. 395/22 dle geometrického plánu číslo 1475-514/2011 ze dne 9. 8. 2011, 

s paní  a panem  za celkovou prodejní cenu 2.800 Kč.  

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

Návrh byl schválen jako usnesení č. 7 

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4a) Výměna oken budovy MěÚ 

Na základě avizované potřeby vyměnit stará okna na budově MěÚ (stávající netěsní, v rozích 
značná degradace atd.) a schváleného rozpočtu na rok 2020 předkládá starosta ke schválení 
cenovou nabídku od Truhlářství Klejna. 

Předpokládaným termínem realizace výměny oken je období letních prázdnin tohoto roku. 

Pozn. 

Typ oken byl vybrán po konzultacích s arch. , který též vyhotovil návrh 
na rekonstrukci vstupní části MěÚ (bezbariérový přístup, úprava vchodu a výměna dveří). 
Špaletová okna (6 ks) budou v pohledu do hlavní ulice Palackého, eurookna směrem do boční 
ul. (Klicperova ul. resp. na dvůr areálu MěÚ). 

Zastupitel Štulík se ptá, zda je ještě nějaká další nabídka. Starosta odpovídá, že není, nabídka 
je srovnatelná s nabídkami na internetu. 

 se ptá starosty, zda viděl práci . Starosta odpovídá, že ano a má 
reference.  připadá zvláštní, že má město pouze jednu nabídku od místního 
truhláře. Upozorňuje, že sám si nechával špaletová okna dělat, zvolil jednu z levnějších nabídek 
a okna se po 3 letech oloupala. U oken musí být rámy čepované a nastříkané vysokotlakem 
nebo robotem, záruky na barvy jsou až 10 let.  

 se ptá, zda je termín realizace ve smlouvě závazný. Starosta odpovídá že termín 
realizace bude stanoven již v objednávce. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě předložené cenové nabídky Truhlářství 
Klejna, IČO: 61289981, výměnu oken budovy MěÚ v hodnotě 394.745 Kč vč. DPH. 

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

Návrh byl schválen jako usnesení č. 8 

4b) Připravované projekty a zakázky 

REKONSTRUKCE LÉKAŘSKÉHO DOMU 

Do příštího zasedání by mohla být připravena zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 
rekonstrukci lékařského domu. Starosta kontaktoval architekta, který má mezi sebou prověřit 
výkazy výměr. V jedné variantě (bez úprav potřebných pro dotaci z OPŽP) je uvedena částka 
15,6 milionů Kč, ve druhé variantě (s úpravami potřebnými pro dotaci) je výsledná částka 19,8 
milionu, to je rozdíl více než 4 miliony.  
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REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO 

Na příštím zasedání by měla být k dispozici cenová nabídka projektové dokumentace na 1. část 
rekonstrukce ulice Palackého - od cukrárny (začátek ulice Palackého) k sokolovně (k ulici V. 
Panochy). Rekonstrukce bude vycházet ze studie proveditelnosti . 

5. INFORMACE 

5a) Vedení obce 

5ai) Probíhající stavby a projekty 

REKONSTRUKCE HŘBITOVNÍHO DOMKU 

Opravy na hřbitovním domku stále probíhají. Zítra bude na stavbě probíhat kontrolní 
den. Nyní probíhá především rekonstrukce interiéru. V březnu by se část pracovníků 
měla znovu věnovat opravě hřbitovní zdi. 

REKONSTRUKCE ULICE HÁLKOVA 

Rekonstrukce části ulice Hálkova také pokračuje. Stavba by měla být dokončena v 
dubnu 2020. Na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde má město schválenou dotaci, byla 
odeslána první faktura k proplacení.  

REVITALIZACE ODVODNĚNÍ V ULICI ŽIŽKOVA 

Ihned jak budou v provozu „asfaltovny“, bude dokončena úprava krajnic v rámci 
stavby revitalizace odvodnění v ulici Žižkova.  

REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY UL. ŽIŽKOVA a UL. JUNGMANNOVA + UL. 
DRUŽSTEVNÍ 
Město očekává nabídku od  na opravu křižovatky ul. Žižkova a ul. 
Jungmannova, ve kterých se nachází velmi zvlněný povrch. Město si chce také vyžádat 
nabídku na rekonstrukci části ulice Družstevní, kde je zničený povrch silnice od kořenů 
borovic. Ohledně ulice Družstevní probíhá tvorba projektu na revitalizaci veřejného 
prostoru, resp. parčíku. Pokračují jednání ohledně bezúplatného převodu pozemků 
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. Projekt 
revitalizace by mohl být částečně hrazen dotací ze Státního fondu životního prostředí 
ČR (podání žádost o dotaci na výsadbu stromů schválilo zastupitelstvo v listopadu 
2019). 

5aii) Nová elektronická úřední deska 

U vstupu na městský úřad je nainstalována nová elektronická úřední deska. V únoru 
bude fungovat ve zkušebním provozu. Jedná se o společný projekt města Kralupy nad 
Vltavou, do kterého se mohly obce ORP přihlásit. Nová elektronická úřední deska je 
propojena s dosavadní elektronickou úřední deskou města. Z Kralup nad Vltavou 
město očekává pozvánku na zaškolení pracovníků pro obsluhu. Nová elektronická 
úřední deska postupně nahradí papírové vývěsky před úřadem. 

5aiii) Různé 

NOVÉ INFORMACE KE SVOZU KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU 

Vzhledem k vysokému množství SKO (směsný komunál. odpad), který veltruští 
občané produkují, byl ve Veltrusích nově zaveden 14 denní svoz komunálního odpadu 
a zároveň byl nově zaveden pytlový svoz tříděného odpadu (plastu a papíru). Starosta 
děkuje pracovníkům Technických služeb, kteří se s nově zavedeným systémem dobře 
vypořádali. Starosta připomíná, že jeden týden ve čtvrtek bude probíhat svoz 
komunálního odpadu a druhý čtvrtek se bude probíhat pytlový svoz (plast a papír) od 
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domů. Pro lepší organizaci svozu odpadu bylo nutné město rozdělit na 2 části.  
V západní části města včetně ul. Palackého “lokalita u školy” bude probíhat lichý 
čtvrtek svoz popelnic s SKO a sudý čtvrtek pytlový svoz plastu a papíru od domu. Ve 
východní části města bez ul. Palackého “lokalita u hřbitova” bude probíhat sudý 
čtvrtek svoz popelnic s SKO a lichý čtvrtek pytlový svoz. Zítra proběhne svoz 
komunálního odpadu ještě v celé obci, v lokalitě u školy proběhne svoz komunálního 
odpadu znovu za týden 5. 3. Starosta dále upozorňuje občany, aby měli připravené 
pytle pro pytlový svoz již od 6:00 hodin (či večer před svozem). Občané v posledních 
dnech obdrželi do schránek informační leták o možnosti pronájmu a svozu 
biopopelnice za 1.200 Kč za sezónu. Cena za biopopelnici o objemu 240 l zahrnuje 
14denní svoz popelnice v době vegetačního období (od 1. 4. do 30. 11.), pronájem 
nádoby se speciální konstrukcí a využití bioodpadu na kompostárně. Občané, kteří 
mají o biopopelnici zájem, budou vyzváni k úhradě poplatku do 13. března, poté 
obdrží popelnici. Vedení města očekává informaci od svozové služby, od kdy začne 
bioodpad svážet. Podle dohody je možné se do svozu připojit i v průběhu sezóny. 
Starosta děkuje všem, kteří se zúčastnili besedy o odpadech.  

NOVÉ HROMOSVODY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Starosta informuje zastupitele o instalaci nových hromosvodů na budově základní 
školy a stávající školní družiny, která proběhne na jaře za částku cca 97 tis bez DPH. 

PRODEJ DOMU NA NÁMĚSTÍ 
Ministerstvo financí vyhlásilo veřejnou soutěž o nejvýhodnější nabídku na uzavření 
smlouvy o prodeji majetku ČR - pozemky st. parc. č. 82 s objektem bydlení č. p. 14 a 
parc. č. 84/4 v k. ú. a obci Veltrusy, okres Mělník. Jedná se o tzv dům “na růžku”. 
Město má dohodnutou prohlídku v pondělí ve 12 hodin. Za město jsou přihlášeni 2 
zástupci (Ing. Štulík a Ing. Hrubešová), přihlásit se může až 5 zájemců. 

ZPRÁVA O POUŽITÍ FLÉRY ZA ROK 2019  
Zastupitelé obdrželi od Unipetrolu zprávu o použití fléry za loňský rok 2019.  

ZPRÁVA Z EKO-KOM, a. s. 

Zastupitelé obdrželi také zprávu z EKO-KOM, a. s., která se týká problému ohledně 
recyklace plastu a papíru. (Hrozí, že se za recyklaci papíru bude platit. Není jasné, zda 
budou sběrny do budoucna papír vůbec vybírat.) 

5b) Výbory 

Starosta děkuje spolkům a kulturnímu výboru za pomoc s organizací akce “Veltruský 
masopust”. 

VÝBOR PRO ROZVOJ OBCE, EKOLOGII A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Výbor pro rozvoj obce se nyní začne zabývat plotem okolo dětského hřiště. Na hřiště chtějí 
členové výboru přidat hrací prvky pro děti 2. stupně. Předsedkyně výboru paní Krčmová, 
informuje, že prvky pro workoutové hřiště, které by se mohly umístit v ulici Družstevní, se nyní 
prodávají s 50% slevou. Výbor čeká na návrhy od zastupitelů, čím by se mohli dále zabývat. 
Starosta se ptá, jaký plot bude postaven u dětského hřiště. Zastupitelka Krčmová odpovídá, 
že se bude jednat o jednoduchý nízký dřevěný plot. Vedoucí technických služeb doporučuje 
plot z bezpečnostních důvodů vyšší než 80 cm. Zastupitelka Krčmová se poradí s člověkem, 
který na herní prvky dával revizi, který bude ještě lakovat prvky, až bude hezké počasí.  
Zastupitel Novák se ptá, zda na práce na hřišti mají připravený časový harmonogram. 
Zastupitelka Krčmová odpovídá, že harmonogram se bude teprve domlouvat. Na závěr 
Zastupitelka Krčmová zve v neděli 8. března 2020 v 15 hodin do restaurace Na Závisti na 
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setkání seniorů, k poslechu bude hrát skupina Mošňáci.  se ptá, kdo tuto akci 

pořádá. Ptá se, zda nepřemýšleli o připojení se k Baráčníkům. Zastupitelka Krčmová odpovídá 
že akci pořádá spolek ve spolupráci s městem, starosta předá kontakt na baráčníky a 
zastupitelka Krčmová se zeptá na případnou spolupráci. 

KULTURNÍ VÝBOR 

Zastupitelka Bělková zve ve čtvrtek 12. března od 18:00 do 19:30 hodin do klubovny nad 
sokolovnou na besedu: Zahradní a krajinářská architektura od starověku po současnost. V 
pátek 20. března zve od 20:00 hodin do restaurace Na Závisti na Městský ples. V neděli 22. 
března kulturní výbor ve spolupráci s místními spolky uskuteční Vynášení Morany, neboť 
zámek upustil od tradiční akce “Vítání jara”., sraz bude v neděli v 15:00 hodin u brány do parku. 
V pátek 27. března zve od 20:00 hodin do klubovny na Noc s Andersenem: O překládání s 
Petrem Fantysem. 

FINANČNÍ VÝBOR 

Zastupitelka Šťastná se chystá na kontrolu hospodaření města za 2. pololetí roku 2019, 
předpokládá, že v březnu se budou schvalovat účetní závěrky. Starosta informuje, že 9. března 
proběhne na městském úřadě audit ze strany KÚ  

5c) Zastupitelé 

Zastupitel Štulík se ptá na nárůst o 4 miliony v položkovém rozpočtu k domu lékařů. Starosta 

vysvětluje, že hlavní položkou je vzduchotechnika za skoro 1 milion Kč. Tato varianta se bude 
realizovat pouze v případě, že bude městu přidělena dotace. Zastupitel Štulík si myslí, že tato 
vzduchotechnika není pro danou situaci vhodným řešením. Starosta do příštího zasedání zjistí 
všechny technické a rozpočtové záležitosti. 

Zastupitel Štulík se dále ptá, zda jsou již mezi starostou a místostarostou rozděleny úkoly. 
Starosta odpovídá, že za poslední dny se rozdělování posunulo, ale rozdělení není ještě 
definitivní, rád by záležitost probral se zastupiteli na poradě. Místostarostka doplňuje, že 
cokoliv na úřad přijde, domluví se o tom. Některé záležitosti řeší standardně asistentka. 
Starosta s místostarostkou se budou snažit do příštího zasedání pro zastupitele přesněji 
definovat rozdělení svých úkolů. 

Zastupitelka Šťastná se ptá v jakém stavu je elektroinstalace v mateřské škole, která neprošla 

revizí. Místostarostka vysvětluje, že město obdrželo zpracovaný projekt od pana Kocourka, 
který se stará o elektro ve školce. Tento projekt posoudil jiný elektrikář, který realizuje totožné 
stavby a má zkušenost i s budovou mateřské školy a v projektu se mu některé tech. záležitosti 
nelíbily. S projektantem a elektrikářem je domluvená na 13. března schůzka, po které bude 
mít vedení města více informací.  

Zastupitel Novák se ptá, zda je již dokončeno zabezpečení školky (čipy, dveře). Místostarostka 
odpovídá, že čipy jsou zavedeny. V rámci projektu bude řešeno elektrické otevírání dveří, 
včetně umístění kamery, která bude promítat obraz zvlášť do každé třídy, poté již čipy 
nebudou potřeba. 

Zastupitel Novák se ptá zastupitelky Krčmové, jakou formou je možné zadávat úkoly Výboru 
pro rozvoj obce. Zastupitelka Krčmová odpovídá, že by se měli zastupitelé dohodnout na 
poradě zastupitelů. Starosta odpovídá, že ohledně důležitých záležitostí je dobré, aby 
zastupitelstvo schválilo usnesení.  
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Starosta informuje o navýšení cen za inzerci ve Veltruských listech.  
 ceník do r. 2019 navýšení o 20% náklady města při 350 ks 

obálka 1500 1800 417 

celá A4 vnitřní 1200 1440 417 

1/2 A4 700 840 208 

1/4 A4 400 480 104 

1/8 A4 250 300 52 

vizitka 150 180  

6. DISKUZE 

 se ohledně výměny oken na MěÚ ptá na záruky barvy. Na internetu zjistil, že záruka 
na barvu je 10 let. Udivuje ho, že starosta zadá zakázku za 400 tisíc, přitom o tom nic neví 
(starosta rozporuje). V ČR existuje cca 5 firem, které umí špaletová okna zhotovit kvalitně. 
Barvu na okna stříkají robotem. Nedokáže si představit, že má místní truhlář aparát na výrobu 
těchto oken. Sám by dokázal najít firmy, které vyrobí okna i s provizí pro něho levněji. Starosta 

bude rád, když mu  zašle kontakty na tyto firmy. 

 se ptá, zda by nebylo dobré svolat po jarních prázdninách informační schůzku 
se spolky, které chtějí podávat žádosti o dotaci v rámci grantového programu. Starosta 

ohledně schůze nabízí případnou spolupráci s kulturním a sportovním výborem a dodává, že 
se žadatelé mohou s případnými dotazy obracet (a v minulosti se již obraceli) na vedení města 
a asistentku. 

Dále se  ptá, zda by mohl každý výbor informovat, kdy mají plánovanou schůzi a 
kdy se může těšit na nový návrh jednacího řádu.  Zastupitel Havlín odpovídá, že návrhy na 
změny jednacího řádu jsou připravené. Schůze proběhla před cca 14 dny a další zatím 
plánovaná není. Jednací řád není dokončený v jednom bodě, jehož zpracování očekává od 
zastupitele Andrleho. Jedná se o změnu formulace bodu 44 jednacího řádu. Starosta se ptá, 
zda se ohledně aktualizace jednacího řádu kontrolní výbor zabýval snímáním a vysíláním 
přímého přenosu zasedání zastupitelstva. Zastupitel Havlín odpovídá, že tímto se výbor 
nezabýval.  

Zastupitel Novák se ptá, zda bude kontrolní výbor psát zápisy na počítači. Zastupitel Havlín 

odpovídá, že zápisy jsou psané na počítači, ručně psaná byla pouze příloha. Na předchozím 
zasedání zastupitelstva bylo přislíbeno, že budou zápisy z jednání výboru zaslány zastupitelů. 
Zastupitelé žádný zápis neobdrželi. Zastupitel Havlín odpovídá, že poslední zápis z jednání 
kontrolního výboru ještě není dokončen. 

 se ptá, jak město pokročilo v jednání ohledně odkupu Ferdinandovy vily. Starosta 

odpovídá, že vedení města se setkalo se zástupcem realitní společnosti a potvrdilo, že zájem 
města o vilu stále trvá. Zástupce realitní kanceláře ale vedení města informoval o skutečnosti, 
že byla podepsaná rezervační smlouva s jiným zájemcem, který chce ve vile realizovat bytové 

jednotky. Zastupitel Štulík doplňuje, že rezervační smlouva je platná do 30. června a pokud se 
zájemce do té doby nevyjádří, rezervace se ruší.  

 se ptá, zda má město zájem a uvažuje o koupi budovy “na růžku” na náměstí. 
Starosta odpovídá, že město o koupi uvažuje. Je zaplacený poplatek za tzv. informační 
memorandum, v pondělí 2. března proběhne prohlídka, které se zúčastní i vedení města. 

Starosta informuje, že proběhla schůzka architekta se sousedy ohledně přístavby školy. 
Architekti prověřovali variantu tělocvičny na střeše, podrobnosti zašle starosta zastupitelům 
do e-mailu. Dále bude dokončena související dopravní studie. 
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 se ptá, jak to vypadá s odvoláním ve věci určení vlastnictví letního kina. 
Starosta odpovídá, že město se odvolalo a Krajský soud bude záležitost projednávat za 2. 
týden v březnu.  žádá upřesnění termínu. Místostarostka zašle termín e-mailem. 

7. ZÁVĚR 

Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a ukončil 16. zasedání 
Zastupitelstva města Veltrusy v 20:27 hodin. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 
25. 3. 2020.  
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Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 26. 2. 2019 – zápis číslo 16 

 

1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 16. zasedání.  
Schváleno: 11-0-0 

2. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se 

zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program na rok 2020 včetně aktualizovaných 
Zásad grantového programu   
Schváleno: 11-0-0 

3. Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s prodejem pozemků ve vlastnictví města parc. č. 
357/18 a parc. č. 362/19 v katastrálním území Veltrusy. 
Schváleno: 11-0-0 

4. Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od Spolku pro záchranu ohrožených a 
handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu AVES, z. s. ze dne 28. 1. 2020 a rozhodlo, v 
souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s ust. § 2055 a následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v 
platném znění, o poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000 Kč. 
Schváleno: 11-0-0 

5. Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od spolku STATIM, z. s. (Babybox pro 
odložené děti) ze dne 5. 2. 2020 a rozhodlo, v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. 
Zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2055 a následujících paragrafů 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, o poskytnutí finanční podpory ve 
výši 10.000 Kč. 
Schváleno: 10-0-1 

6. Zastupitelstvo města rozhoduje o zaplacení dobrovolného příspěvku místní akční skupině 
Přemyslovské střední Čechy, o. p. s. ve výši 5,-Kč na za obyvatele, tj. ke stavu obyvatel ke dni 
1. 1. 2020 (2.146 obyvatel), se jedná o částku 10.730,-Kč. 
Schváleno: 11-0-0 

7. Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v 
platném znění souhlasí s uzavřením předložené kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 
395/23 o výměře 8 m2 v katastrálním území města Veltrusy, která vznikla oddělením z 
pozemku parc. č. 395/22 dle geometrického plánu číslo 1475-514/2011 ze dne 9. 8. 2011, s 

paní  a panem  za celkovou prodejní cenu 2.800 Kč. 
Schváleno: 11-0-0 

8. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí č 2/2016 o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu města Veltrusy na základě předložené cenové nabídky Truhlářství 
Klejna, IČO: 61289981, výměnu oken budovy MěÚ v hodnotě 394.745 Kč vč. DPH. 
Schváleno: 9-0-2 
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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. Jakub Andrle        

Ing. Barbora Šťastná        

Starosta: Mgr. Filip Volák        

Zapsala:  Nikola Formanová 


