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Zápis č. 3 z jednání Výboru pro
rozvoj města
ze dne 23. 3. 2019

Přítomni:

Omluveni:
Host:

Bc. Michaela Kejkrtová, Dis., Věra Krčmová,
Anna Lísková, Jaroslav Louda, Ing. arch.
Marek Václavík
0
0

Osvětlení v lokalitě na střelnici


Předání osvětlení v lokalitě na Střelnici není možno posoudit, jelikož nebyly dodány
podklady.

Žádost o přistavění kontejneru na bioodpad v zahrádkářské kolonii v Blaňkách




Výbor souhlasí za podmínky:
a. úhrady roční paušální částky, na základě které se stanoví počet přistavených
kontejnerů
b. jednorázové úhrady za každý přistavený kontejner
Výše obou částek bude projednána s finančním výborem města a technickými službami
města.

Odkup objektu na pozemku p.č. St. 82 s objektem bydlení č. p. 14 a pč. 84/4 v k. ú. a obci
Veltrusy – bývalá hospoda Na růžku



Minimální výše ceny požadované vyhlašovatelem činí 5.704.153,-- Kč
Jde o veřejnou soutěž.
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Za daných podmínek výbor nedoporučuje přihlásit se do veřejné soutěže, částka
je vzhledem ke stavu objektu vysoká.
V rámci „oživení“ náměstí Antonína Dvořáka výbor navrhuje do nového územního plánu
tento objekt zařadit jako funkční využití – občanská vybavenost.

Nový systém třídění odpadu od organizace JRK Česká republika s.r.o. (bezplatné vypracování
návrhu)




Výbor dal poptávku na nový způsob na nakládání s odpady v obci Veltrusy.
Ozvala se firma JRK Česká republika s.r.o., která tuto problematiku řeší.
Žádáme město o podklady pro vyhotovení nabídky.

Řešení odkupu Ferdinandovy vily




Paní Moláčková souhlasí s prodloužením lhůty pro odkup.
Výbor doporučuje nabídnout náhradní pozemek (pč. 125/86) za pozemky p.č. St. 49/2,
pč. 39/2 a pč. 1395 náležející k Ferdinandově vile.
Výbor žádá město o vyhotovení odhadu tržní ceny nemovitosti v místě obvyklé.

Poradenství v oblasti sociálních služeb na MěÚ Veltrusy



Bc. Michaela Kejkrtová, Dis. nabízí sociální poradenské služby pro občany města.
Navrhuje cca 2 hodiny 1 krát za 14 dní.
Proto výbor žádá město o vyhrazení prostor na MěÚ.

Zapsala:
…………………………….
Anna Lísková

