Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy
zápis č. 3
ze dne 31. 5. 2019
Místo konání: Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy
Přítomni:

Ing. Šťastná Barbora, Ing. Mrg. Martin Ponert, Oldřich Šváb

Hosté:

-

Omluveni:

-

Doba trvání: 18:00-21:00

Program:

I.
II.
III.
IV.
V.

Úvod, program jednání
Úprava OZV města Veltrusy č. 2/2016 o místních poplatcích
Revize nájemních smluv
Rekapitulace usnesení
Závěr
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I.

Úvod, program jednání

Jednání finančního výboru zahájila Barbora Šťastná a seznámila přítomné s dnešním programem.
Usnesení 3/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání: 3 pro, 0 proti
II.

Úprava OZV města Veltrusy č. 2/2016 o místních poplatcích

Předsedkyně finančního výboru přednesla členům návrh na projednání změny výše sazby za zábor
veřejného prostranství v případě liniových staveb. Navržena byla sazba 5 Kč/m 2 /den. Členové
finančního výboru souhlasili s navrženou sazbou a jejím doplněním do OZV o místních
poplatcích.
Usnesení 3/2: Finanční výrob doporučuje zastupitelstvu schválit změnu OZV o místních
poplatcích ze dne 15.6.2016 v Čl. 12 Sazby poplatku, doplněním bodu j) „za umístění
stavebního zařízení a skládek, výkopů apod. veřejné části liniových staveb 5 Kč/m2/den“
3 pro, 0 proti
III.

Revize nájemních smluv

Členové finančního výboru měli k dispozici nájemní smlouvy s nájemci bytových i nebytových
prostor ve vlastnictví města. Všichni členové se shodli na nutnosti nájemní smlouvy revidovat,
aktualizovat a přistoupit k postupnému navyšování nájmu.
Usnesení 3/2 Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu uložit starostovi zahájit jednání
s nájemci bytů i nebytů ohledně zvýšení nájmu a aktualizovat s právním poradcem všechny
nájemní smlouvy s termínem plnění do konce r. 2019.
3 pro, 0 proti
IV.

Rekapitulace usnesení

Usnesení 3/1 Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:
3 pro, 0 proti
Usnesení 3/2 Finanční výrob doporučuje zastupitelstvu schválit změnu OZV o místních
poplatcích ze dne 15.6.2016 v Čl. 12 Sazby poplatku, doplněním bodu j) za umístění stavebního
zařízení a skládek, výkopů apod. veřejné části liniových staveb 5 Kč/m2/den 3 pro, 0 proti
Usnesení 3/2 Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu uložit starostovi zahájit jednání s nájemci
bytů i nebytů ohledně zvýšení nájmu a aktualizovat s právním poradcem všechny nájemní
smlouvy s termínem plnění do konce r. 2019.
3 pro, 0 proti
V.

Závěr

Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci a popřála všem hezký večer.
Sepsala: Ing. Barbora Šťastná
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