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Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, konaného 4. 11. 2020 od 18:30 hodin. 
 

 

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

Doba trvání: 18:40 – 21:13 

Přítomni: Ing. Andrle Jakub, Mgr. Bělková Barbora, Havlín Bronislav, Ing. Hrubešová Ludmila, 
Ing. Novák Martin, Mgr. Ing. Ponert Martin, Ing. Štulík Vladimír, Mgr. Volák Filip  

Omluveni: Krčmová Věra, Ing. Šťastná Barbora 

Neomluveni: Mgr. Ponert Petr 

Ověřovatelé: Mgr. Bělková Barbora, Mgr. Ing. Ponert Martin 

Občané: 5 

 

Schválený program:  

1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Schválení veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Veltrusy, z. s. 

b) Schválení veřejnoprávní smlouvy s AFK Veltrusy, z. s. 

c) Schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 118/17 a 118/20 v k. ú. 
Veltrusy 

d) Jmenování členů školské rady ZŠ 

e) Schválení nájemní smlouvy – byt v č.p. 187 

f) Obsazenost kontrolního výboru 

g) Kolektivní smlouva na rok 2021 

h) Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021 

i) Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023 – 2027 

j) Záměr Zahradnictví Jelínek – smlouva o spolupráci 
4) Veřejné zakázky 

a) Dokončení komunikací ‚Za Kaplí‘ – schválení zhotovitele 

b) Rekonstrukce ulice Dvořákova – schválení zhotovitele a podání žádosti o dotaci 
c) Komunitní centrum – zadávací dokumentace, smlouva o dílo 

d) Dodávka notebooků pro ZŠ Veltrusy 

5) Informace 

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

ii. Různé 

b) výborů – zpráva o celoroční činnosti 
c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 
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1. ÚVOD, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

V 18:40 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil 22. 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 28. 10. 2020 do 4. 11. 2020. Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) dále konstatoval, 
že přítomno je 8 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 doznal jedné změny, a to 

přidání bodu 4d) Dodávka notebooků pro ZŠ Veltrusy. Starosta dal hlasovat o návrhu 
změněného programu. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 22. zasedání: 
1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Schválení veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Veltrusy, z.s. 

b) Schválení veřejnoprávní smlouvy s AFK Veltrusy, z.s. 
c) Schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 118/17 a 118/20 v k. ú. Veltrusy 

d) Jmenování členů školské rady ZŠ 

e) Schválení nájemní smlouvy – byt v č.p. 187 

f) Obsazenost kontrolního výboru 

g) Kolektivní smlouva na rok 2021 

h) Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021 

i) Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023 – 2027 

j) Záměr Zahradnictví Jelínek – smlouva o spolupráci 
4) Veřejné zakázky 

a) Dokončení komunikací ‚Za Kaplí‘ – schválení zhotovitele 

b) Rekonstrukce ulice Dvořákova – schválení zhotovitele a podání žádosti o dotaci 
c) Komunitní centrum – zadávací dokumentace, smlouva o dílo 

d) Dodávka notebooků pro ZŠ Veltrusy 

5) Informace 

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

ii. Různé 

b) výborů – zpráva o celoroční činnosti 
c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 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 22. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy Mgr. Barboru Bělkovou a Mgr. Ing. Martina 

Ponerta. Jmenovaní souhlasili. 
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3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA 

3a) Příspěvek na rekonstrukci střechy nad částí tělocvičny (TJ Sokol 
Veltrusy) – schválení veřejnoprávní smlouvy 

Na 21. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy zastupitelstvo projednalo předloženou žádost 
od TJ Sokol Veltrusy, z. s., IČ: 49520792 a usnesením č. 3 rozhodlo o poskytnutí příspěvku 
ve výši 150.000 Kč na rekonstrukci střechy nad malou tělocvičnou v budově TJ Sokol Veltrusy 
ve znění: 

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost TJ Sokolu Veltrusy, z. s., a souhlasí 
s poskytnutím příspěvku ve výši 150.000 Kč na rekonstrukci střechy nad malou tělocvičnou 
v budově TJ Sokol Veltrusy. 

Na základě usnesení z minulého zasedání zastupitelstva (a na základě výše poskytovaného 
příspěvku) předkládá starosta zastupitelům ke schválení veřejnoprávní smlouvu (část 2 
podkladů). 

Zastupitel Andrle oznamuje střet zájmu, jelikož je členem spolku TJ Sokol Veltrusy. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
s TJ Sokol Veltrusy, z. s., IČ: 49520792, o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč z rozpočtu města 
Veltrusy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 2. 

3b) Příspěvek na výměnu oken v areálu AFK (AFK Veltrusy) – schválení 
veřejnoprávní smlouvy 

Na 21. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy zastupitelstvo projednalo předloženou žádost 
od AFK Veltrusy, z. s. IČ: 42739560 a usnesením č. 4 rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši 
50.000 Kč na výměnu oken v areálu AFK Veltrusy, ve znění: 

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost AFK Veltrusy, z. s. a souhlasí s poskytnutím 
příspěvku ve výši 50.000 Kč na výměnu oken v areálu AFK Veltrusy. 

Na základě usnesení z minulého zasedání zastupitelstva předkládá starosta zastupitelům 
ke schválení veřejnoprávní smlouvu (část 2 podkladů). 

Zastupitel Novák oznamuje střet zájmu, jelikož je členem spolku AFK Veltrusy. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s AFK Veltrusy, z. s., 

IČ: 42739560, o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 3. 

3c) Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 118/17 a 
parc. č. 118/20 v k.ú. Veltrusy 

Na základě předchozích jednání a podané žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o bezúplatný převod předmětných pozemků (parc. č. 118/17 a parc. č. 118/20), 
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které se nacházejí mezi ul. Družstevní a Palackého a na základě schváleného usnesení ZM 
Veltrusy č. 15/4 ze dne 29. 1. 2020 předkládá starosta ke schválení „Smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva 
č. UZSVM/S/14070/2020-HMSU“ (část 2 podkladů). 

Jedná se o pozemky, které by se v budoucnu využily na revitalizaci veřejného prostoru včetně 
obnovy zeleně, doplnění mobiliáře, prvků pro děti i pro dospělé aj., k čemuž je zpracovaná 
urbanistická studie od spol. ARCHUM Architekti, s.r.o. (z 05/2020). 

(Pozn.: Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Ministerstvem financí podle 
ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., návrhy na vklad práv podle této smlouvy do katastru 
nemovitostí podává převodce – tedy ÚZSVM.) 

Starosta doplňuje, že v rámci studie je doplněna zeleň o listnaté stromy, dále hrací prvky pro 
různé věkové kategorie, pétanque hřiště, posilovací stroje, lavičky a koše. Projekt bude 

zveřejněn k případným připomínkám. 

Zastupitel Novák se ptá, zda je projekt na úpravu pozemku již schválený nebo zda bude ještě 
probíhat nějaké schvalovací řízení a představení veřejnosti. Starosta odpovídá, že se jedná o 
urbanistickou studii a ta byla schválena původním vlastníkem – ÚZSVM, zastupitelstvo studii 

neschvalovalo, je možné ji představit na příštím zasedání. Zastupitelka Bělková doplňuje, že 
je možné požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, ale musí se jednat minimálně o 
částku 500.000 Kč. Starosta odpovídá, že ministerstvo trvá na vlastnictví pozemku žadatelem. 

Záleží, za jak dlouho bude pozemek zapsaný v katastru nemovitostí, ten má lhůtu 30 dní. 

LOKALIZACE: 

 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo a souhlasí se zněním zaslaného návrhu Smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva 
č. UZSVM/S/14070/2020-HMSU, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV, pod body 
1. – 8. dané smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 4. 



 

  strana 5 z 17 

3d) Jmenování členů školské rady základní školy 

Školská rada základní školy má třetinové zastoupení jmenováním zřizovatele (viz Školský 
zákon, § 167). Funkční období členů školské rady je tříleté. Stávajícím členům: Ing. Jaroslavu 
Morávkovi, Mgr. Ing. Martinu Ponertovi a Mgr. Filipu Volákovi, mandát v tomto měsíci vyprší. 

Starosta doplňuje, že školská rada je složená ze 3 částí, 3 členové za zřizovatele, 3 členové 
za rodiče a 3 členové za učitele. Celkem tedy 9 členů. Ředitelka ZŠ nemůže být členem školské 
rady, ale účastní se jednání jako host.  

Zájem o členství projevil Ing. Novák, Mgr. Ing. M. Ponert, Ing. Šťastná a starosta.   

Zastupitel Andrle navrhuje zvolit členy rady zástupce, kteří mají ve škole své dítě. Do školské 
rady navrhuje Mgr. Voláka, Ing. Nováka a Ing. Šťastnou. 

Zastupitel Novák nesdílí názor, že ve školské radě musí být nutně rodiče žáků ZŠ, každý tam 
své zástupce má, jak zmiňoval starosta (3 členové za rodiče). Zastupitelé M. Ponert, 

p. Hrubešová a p. Havlín souhlasí se zastupitelem Novákem, zastupitelstvo volí své zástupce 
za zřizovatele, nikoli za děti.  

Zastupitel Havlín dodává, že by pro zřizovatele nemělo být kritériem to, že mají v ZŠ své děti. 
Dva ze zástupců, které navrhl zastupitel Andrle, v ZŠ své děti ani nemají. Zastupitel Andrle 

dodává, že zastupitel Novák bude mít v ZŠ své děti příští školní rok. 

Zastupitel Novák se ptá zastupitele M. Ponerta, zda by mohl zhodnotit jeho tříleté působení 
ve školní radě. Zastupitel M. Ponert odpovídá, že je členem rady 6 let a účastnil se každého 
zasedání. Členové školské rady schvalují zejména výroční zprávy školy a školní řád. Školská 
rada se scházela 2 ročně (1x kolem letních prázdnin a 1x na konci roku). 

Zastupitelka Bělková má zpětnou vazbu na působení zastupitele M. Ponerta, kdy se na něj 
v období koronavirové krize obrátila jedna z maminek a M. Ponert ji odmítl vyslyšet a sejít se 
s ní na její žádost. Myslí si, že je na místě obměna členů ve školské radě a souhlasí s navrženou 
variantou zastupitele Andrleho, a to Mgr. Volák, Ing. Novák a Ing. Šťastná. Zastupitel 

M. Ponert reaguje na zastupitelku Bělkovou, že se zmiňovanou paní mluvil po telefonu a 
osobní schůzku nepovažoval za důležitou. Názory rodičů si vyslechl při jednání školské rady, 
ve které jsou v zastoupení 3 rodiče. Zastupitelka Bělková konstatuje, že jako člen rady zároveň 
zastupuje občany města a z toho pohledu si představuje jinou spolupráci s občany.  

 konstatuje, že na jaře byla situace ohledně koronavirové krize velmi vypjatá. 
Souhlasí se zastupitelem Andrlem, že u kandidátů vidí přidanou hodnotu, pokud jsou zároveň 
rodiči školou povinných dětí, protože jsou více "vtaženi do děje".  

Zastupitel Andrle navrhuje zvolit členy školské rady Ing. Nováka, Ing. Šťastnou a Mgr. Voláka. 
Zastupitel Havlín navrhuje hlasovat o jednotlivých členech samostatně. 

NÁVRH USNESENÍ (Mgr. Filip Volák): 

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., 
Školský zákon, v platném znění, členy školské rady zastupitelku Ing. Barboru Šťastnou. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 5 

NÁVRH USNESENÍ (Mgr. Filip Volák): 

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., 

Školský zákon, v platném znění, členy školské rady zastupitele Ing. Martina Nováka. 
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HLASOVÁNÍ: pro návrh 5 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh nebyl schválen 

NÁVRH USNESENÍ (p. Havlín): 

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., 
Školský zákon, v platném znění, členy školské rady starostu Mgr. Filipa Voláka. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Mgr. Volák) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 6. 

NÁVRH USNESENÍ (p. Havlín): 

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., 

Školský zákon, v platném znění, členy školské rady zastupitele Mgr. Ing. Martina Ponerta. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 4 členové, proti návrhu 3 členů (Ing. Andrle, Mgr. Bělková, 
Ing. Novák) zdržel se 1 člen (Ing. Štulík) 

Návrh nebyl schválen. 

NÁVRH USNESENÍ (Ing. Štulík): 

Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., 

Školský zákon, v platném znění, členy školské rady zastupitelku Mgr. Barboru Bělkovou. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 5 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 3 členové (p. Havlín, Ing. Hrubešová, Mgr. Ing. M. Ponert) 

Návrh nebyl schválen. 

Zastupitel Andrle konstatuje, že v době nouzového stavu je platnost členství ve školské radě 
prodlouženo o 3 měsíce.  

3e) Schválení nájemní smlouvy (č.p. 187 – hřbitovní domek) 

Zastupitelstvo města Veltrusy na svém 20. zasedání, které se konalo 2. 9. 2020, schválilo 
pronájem pozemku parc. č. st. 216/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 201 m2, 

jehož součástí je budova č. p. 187 (rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. 
st. 216/2 (o výměře 72 m2), jehož součástí je budova bez č.p./č.e. (garáž), v k.ú. Veltrusy 
(LV 10001) a vyvěšení záměru města Veltrusy pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví 
města, který byl zveřejněný na úřední desce od 3. 9. 2020 do 30. 9. 2020. 

Na základě zveřejněného záměru o pronájmu nemovitého majetku domku projevili zájem 
2 lidé. Po proběhlých jednání se zájemci o pronájem, navrhuje vedení města uzavřít smlouvu 
o nájmu bytu s , který nyní pracuje v pohřební službě a projevil 
také zájem, věnovat se údržbě hřbitova. Město by na tyto práce uzavřelo se zájemcem dohodu 
provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.  

Starosta nyní předkládá zastupitelům ke schválení výši nájmu 9.000 Kč/měsíc (bez poplatků 
za energie). Podmínky nájemní smlouvy ještě vedení města konzultuje se specialistou na tuto 

problematiku. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích 
v platném znění souhlasí se stanovenou výší nájemného 9.000 Kč měsíčně za pozemek parc. č. 
st. 216/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 201 m2, jehož součástí je budova č. p. 187 

(rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. st. 216/2 (o výměře 72 m2), 
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jehož součástí je budova bez č.p./č.e. (garáž), v k.ú. Veltrusy (LV 10001) pověřuje starostu 
k jednání v této věci a uzavřením nájemní smlouvy s vybraným uchazečem. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů  

Návrh byl schválen jako usnesení č. 7. 

3f) Obsazenost kontrolního výboru 

Starosta se zeptal zastupitelů, zda má někdo zájem vykonávat funkci člena kontrolního výboru. 
Nikdo zájem neprojevil. 

O bodu se nehlasovalo. 

3g) Návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2021 

Dne 27. 10. 2020 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 3. 1. 2020 a její platnost končí 30. 4. 2021. 

Starosta předkládá zastupitelům ke schválení Kolektivní smlouvu pro rok 2021 v předloženém 
znění. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2021 v předloženém 
znění. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Ludmila Hrubešová)  

Návrh byl schválen jako usnesení č. 8. 

3h) Návrh rozpočtu Sociálního fondu pro rok 2021 

Součástí předložené Kolektivní smlouvy pro rok 2021 je rozpočet Sociálního fondu, který tvoří 
jeho přílohu č. 2. 

Pro rok 2021 je v rozpočtu navržen základní příděl pro SF ve výši 262.000 Kč. I když se základní 
příděl oproti roku 2020 nemění, dochází k navýšení příspěvku na stravování. 

Rozdíl bude financován ze zůstatku Sociálního fondu roku 2020.  

Starosta předkládá návrh Sociálního fondu pro rok 2021 v předloženém znění včetně 
navrženého základního přídělu do Sociálního fondu ve výši 262.000 Kč.  

Rozpočet sociálního fondu 

§ Položka Název akce Příjmy Výdaje 

  Stav k 31. 12. 2020 - předpoklad 62 000  

 4134 Základní příděl  262 000  
  Celkem příjmy fondu 324 000  

 5499 Příspěvek na stravování  100 000 
 5499 Příspěvek na relaxaci  84 000 

 5499 Penzijní nebo životní připojištění  134 400 

 
 

Rezerva  5 600 
  Celkem výdej fondu  324 000 



 

  strana 8 z 17 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje rozpočet Sociálního fondu pro rok 2021 v předloženém 
znění včetně navrženého základního přídělu do Sociální fondu ve výši 262.000 Kč. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 9. 

3i) Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023-2027 

Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023 – 2027 byl vyvěšen na úřední desce   před 
jeho projednáváním v zastupitelstvu od 12. 10. - 4. 11. 2020. 

Návrh výhledu (viz příloha 3i_Navrh_strednedobého_vyhledu_rozpoctu_2023-2027_cast_2) 

nepočítá s žádnou razantní změnou v objemu či struktuře příjmů. Z důvodu současné situace 
COVID-19 lze těžko přesně odhadovat daňové příjmy, a proto se počítá s velice mírným 
nárůstem celkových zdrojů a výdajů. 

Při sestavování rozpočtového výhledu na období 5 let platí zásada opatrnosti. Z tohoto důvodu 
byly rozpočtové příjmy nastaveny na spíše nižší úroveň a rozpočtované výdaje byly 
zapracovány v hladině spíše vyšší.  

V případě potřeby bude střednědobý výhled rozpočtu aktualizován.  

Na základě požadavku § 3 zákona č. 250/2000 Sb. starosta předkládá zastupitelstvu 
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023 – 2027 v předloženém znění. 

NÁVRH USNESENÍ 

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

zákon o obcích, Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023-2027 v předložené podobě. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 10. 

3j) Přístavba zahradního centra Jelínek – smlouva o spolupráci 
Majitel Zahradnictví Jelínek připravuje rozšíření služeb a vybudování kavárny v prostorách 
Zahradnictví.  si je vědom chybějícího propojení města se Zahradnictvím pro pěší 
návštěvníky, a proto městu nabízí spolupráci při budování chodníku mezi vstupem 
do Zahradnictví a ulicí U skleníku podél silnice II. tř. č. 101. 

Vedení města předkládá zastupitelům Smlouvu o spolupráci (podklad č. 5), kde město udělí 
souhlas se záměrem rozšíření Zahradnictví dle projektu (podklady část 2., 3. a 4., které 
zastupitelé obdrželi) a Zahradnictví Jelínek (manželé Jelínkovi) se zaváže k darování pozemků 
potřebných pro budoucí chodník, k poskytnutí daru ve výši 50 tis. Kč na výsadbu zeleně 
a zajištění údržby pozemku města mezi Zahradnictvím Jelínek a silnicí 101/II. 

Starosta doplňuje, že ve smlouvě proběhla drobná úprava, a to v článku III., v bodě 1), kde byla 
změněna plocha z 10 m2 na 15 m2. Požadovaná specifikace projektové dokumentace byla 
městu zaslána. V rámci uzavřené smlouvy o spolupráci Zahradnictví Jelínek přispěje částkou 
100.000 Kč na ekologický a sociální rozvoj obce a vysadí zeleň v okolí nově rozšířeného areálu 
v hodnotě 50.000 Kč. Nyní se řeší pozemkové záležitosti, aby bylo možné chodník realizovat 
na pozemku města.  

Zastupitelka Bělková se ptá, jak probíhají jednání s majiteli pozemků v řadovkách. Starosta 

odpovídá, že s majiteli řadovky proběhlo jednání, na kterém byli upozorněni, že neoprávněně 
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zabírají každý různou plochu městského pozemku. Na místě byl tento týden zaměřovat 
geodet, ale geometrický plán zatím nemá k dispozici. S  se jednalo 

o případném posunutí protihlukové stěny. Tuto záležitost by ale přímo nespojoval s výstavbou 
chodníku. Zastupitel Novák si myslí, že to spolu souvisí. Občané mají v místě plánovaného 
chodníku své zahrady, které takto ohraničené koupili. Plánovaný záměr bude pan Jelínek 
realizovat nezávisle na chodníku. Uzavření smlouvy o spolupráci mu připadá moc unáhlené, 
vzhledem k tomu, že město zatím nemá vyřešenou situaci s pozemky pro výstavbu nového 
chodníku a ve smlouvě se město k jeho výstavbě zavazuje.  konstatuje, že uzavřením 
smlouvy se chce ubezpečit, že obec se záměrem i s nastávající změnou územního plánu 

souhlasí.  

Zastupitelé se dohodli vynechat v čl. IV. bod 3), který je obsahově totožný s bodem 4) tohoto 
článku. V čl. I. bodu 1 bylo v první větě nahrazeno sloveso „zavazuje se“ slovesem „plánuje“ a 

v čl. III. bodu 1 bylo nahrazeno spojení „každý o ploše“ spojením „o celkové ploše“. 

NÁVRH USNESENÍ.  

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Smlouvu o spolupráci s manžely  
a  v předložené aktualizované podobě. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 1 člen (Ing. Novák), zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 11. 

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4a) Dokončení komunikací „Za Kaplí“ – schválení zhotovitele 

Zastupitelstvo na svém jednání 2. 9. 2020 schválilo zadávací dokumentaci a zveřejnění 
výběrového řízení na zhotovitele zakázky Dokončení komunikací kolem hřbitova.  

Cenovou nabídku podalo 6 zájemců: 

SaM silnice a mosty, a. s. .................................. 4.907.006,00 Kč bez DPH 

STRABAG, a. s. ................................................... 3.645.415,70 Kč bez DPH 

COMMATEL-Uher, s. r. o. .................................. 3.935.488,00 Kč bez DPH 

Červenka Bohumil – BČ, s. r. o. ......................... 4.433.895,20 Kč bez DPH 

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o. ................ 3.496.377,43 Kč bez DPH 

COLAS CZ, a. s. .................................................. 3.816.716,00 Kč bez DPH 

Na základě předložených nabídek vyhodnotila komise, ve složení Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. 
Ludmila Hrubešová, Bc. Martina Pekárková, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku firmy 
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o. Následně komise požádala firmu Neumann o upřesnění 
některých položek nabídky, které vykazovaly znaky mimořádně nízké nabídkové ceny. 
Po objasnění výpočtu položek rozpočtu komise vyhodnotila nabídku bez námitek a doporučuje 
schválit STAVEBNÍ FIRMU NEUMANN, s. r. o., IČ: 281 77 851, jako zhotovitele zakázky. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 a s usnesením města 
č. 20/7 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky na ‚Dokončení komunikací „Za Kaplí“ – 

komunikace kolem hřbitova včetně chodníku a parkovacích stání‘, a to STAVEBNÍ FIRMU 
NEUMANN, s. r. o., IČ: 281 77 851, za nabídnutou cenu 3.496.377,43 Kč bez DPH 
(4.230.616,69 Kč vč. DPH). 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 12. 
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4b) Rekonstrukce Dvořákovy ulice – schválení zhotovitele, schválení 
podání žádosti o dotaci 
Zastupitelstvo na svém jednání 5. 8. 2020 schválilo zadávací dokumentaci a zveřejnění 
výběrového řízení na zhotovitele zakázky ‚Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích‘. 
Vedení města vypsalo výběrové řízení a 16. 10. 2020 se sešla výběrová komise k vyhodnocení 
přijatých nabídek.  

Cenovou nabídku podalo 9 zájemců: 

COLAS CZ, a. s. .................................................. 1.779.070,59 Kč bez DPH 

Červenka Bohumil – BČ, s. r. o. ......................... 1.680.169,00 Kč bez DPH 

STRABAG, a. s. ................................................... 1.499.237,64 Kč bez DPH 

ZEMSTE, s. r. o. ................................................. 1.778.644,00 Kč bez DPH 

COMMATEL-Uher, s. r. o. .................................. 1.491.863,48 Kč bez DPH 

Stavby Komeda, s. r. o. ..................................... 1.667.284,36 Kč bez DPH 

SaM silnice a mosty, a. s. .................................. 1.845.137,30 Kč bez DPH 

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o. ................ 1.597.129,09 Kč bez DPH 

Reader & Falge, s. r. o. ...................................... 1.766.559,42 Kč bez DPH 

Výběrová komise, ve složení Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. Vladimír Štulík, Ing. Ludmila 
Hrubešová, zhodnotila přijaté nabídky a vyhodnotila nabídku firmy COMMATEL-Uher, s. r. o., 

IČ: 270 92 348, jako ekonomicky nejvýhodnější. Vedení města na základě vyhodnocení komise 
předkládá zastupitelům ke schválení tuto firmu jako zhotovitele zakázky Rekonstrukce ulice 
Jos. Dvořáka. 

V pondělí 12. 10. 2020 MMR vyhlásilo dotační výzvy v rámci programu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací. Pro obce 
do 3000 obyvatel činí výše dotace 80 % uznatelných nákladů. Vedení města by rádo tuto dotaci 
získalo, a proto zastupitelům zároveň předkládá ke schválení návrh o podání žádosti 
o poskytnutí dotace na tuto zakázku. K administraci dotace byla oslovena firma 

TNT Consulting, s. r. o., která předložila CN ve výši 9.000 Kč na zpracování a podání žádosti 
o dotaci a 30.000 Kč na administraci dotace. S touto firmou město spolupracovalo 
při administraci předešlé a zrealizované dotace na obnovu Hálkovy ulice. 

NÁVRH USNESENÍ Č. 1 

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 a s usnesením města 
č. 19/12 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“, 
a to firmu COMMATEL-Uher, s. r. o., IČ: 270 92 348, za nabídnutou cenu 1.491.863,48 Kč 
bez DPH (1.805.154,81 Kč vč. DPH). 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů  
Návrh byl schválen jako usnesení č. 13. 

NÁVRH USNESENÍ Č. 2 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních 
komunikací, pro projekt „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů  

Návrh byl schválen jako usnesení č. 14. 
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4c) Komunitní centrum – schválení zadávací dokumentace a smlouvy o dílo 

Zastupitelstvo na svém zasedání 2. 9. 2020 schválilo nabídku Atelieru Hoffman – Ing. Arch. 

Hoffman (IČ: 66406366) na dopracování dokumentace pro provádění stavby na celý objekt 
komunitního centra v budově Chotkova ul. 65 (dříve Dům služeb). Stavební povolení bylo 
vydáno 5. 11. 2018 na dobu 5 let. Město Veltrusy zároveň na tuto stavbu obdrželo 3 dotace 

(MAS Přemyslovci, MMR, OPŽP); potvrzeno MMR (10 mil.) a OPŽP (2,365 mil. Kč), u MAS 
(3 mil.) probíhá finální hodnocení. 

Atelier Hoffman zpracoval dokumentaci k realizaci stavby (část 4 podkladů) a rozpočet (část 5 
podkladů) stavby v členění podle jednotlivých dotací. Celková předpokládaná cena díle 
je 16.250.000 Kč bez DPH Z výše předpokládané ceny zakázky vyplývá, že se jedná o zakázku, 
která podléhá výběrovému řízení dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.  

Pro přehlednost připomínám, že podmínky dotace MMR ve výši 10mil. Kč ukládají, 
aby do 31. 12. 2020 předložilo město zhotovitele a do 31. 12. 2021 byla stavba díla dokončena. 

Vedení města nyní zastupitelům předkládá ke schválení zadávací dokumentaci (část 2 
podkladů) k výběru zhotovitele na tuto zakázku a dále návrh Smlouvy o dílo pro zhotovitele 
zakázky (část 3 podkladů). 

Vedení města dále navrhuje schválení výběrové komise na výběr zhotovitele ve složení 
Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. Ludmila Hrubešová, Ing. Vladimír Štulík. 

Výběrová komise se pravděpodobně sejde ihned po skončení termínu pro podání nabídek, 
tedy 26. 11. 2020 v 9:00 h v kanceláři starosty (bude potvrzeno). 

Oproti zaslaným podkladům k zasedání došlo ke 4 změnám v Zadávací dokumentaci: 

1) V prvním odstavci bodu 1.2. byly vypuštěny venkovní úpravy, které nebudou součástí 
díla pro výběr zhotovitele. 

2) Byla upravena 2. věta druhého odstavce bodu 1.2. kdy původně bylo mylně uvedeno, 
že každý rozpočet bude mít i vlastní prováděcí dokumentaci. Dokumentace k provedení 
stavby je jedna společná, avšak pro potřeby jednotlivých dotací je nutné mít samostatně 
ke každé dotaci rozpočty. 

3) Byl doplněn nový odstavec bodu 1.2., který umožní využití § 100 odst. 3 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a možnosti zadat realizaci venkovních 
úprav, které byly z předmětu zakázky vyčleněny. 

4) Byla doplněna předpokládaná cena díla, a to 16.250.000 Kč bez DPH, kterou jsme 
obdrželi až dnešního dne. 

Zastupitel M. Ponert se ptá, jak je plánované vyklízení prostoru ordinací s lékařkami. Starosta 

odpovídá, že lékařky byly o vyklizení prostor informovány, nyní se hledají náhradní prostory 

pro jejich umístění. Vedení města jednalo s manžely Částkovými ohledně pronájmu prostor 
v areálu firmy Boneri, s. r. o. v ulici Jos. Dvořáka. Objekt je ale vhodný pouze pro jednu 

ordinaci, pravděpodobně pro ordinaci praktické lékařky MUDr. . Ohledně umístění 
ordinace dětské lékařky MUDr.  jednalo vedení města s kastelánem o pronájmu 
prostoru v „Důlku“ a s  a  o pronájmu v prostorách RC Hávránek 

v budově sokolovny. JUDr.  připravila Dohody o skončení nájmu nebytových 
prostor s termínem ukončení ke dni 17. 1. 2020, se kterými již byly lékařky seznámeny.  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá 
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starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na stavební práce k projektu „Komunitní centrum 

Veltrusy“. K výběru zhotovitele zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje výběrovou komisi 
ve složení Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. Ludmila Hrubešová, Ing. Vladimír Štulík. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Štulík)  

Návrh byl schválen jako usnesení č. 15. 

4d) Souhlas s uzavřením kupní smlouvy na nákup notebooků 
pro ZŠ Veltrusy 

ZŠ Veltrusy obdržela, stejně jako všechny školy v republice poskytující základní vzdělávání, 
finanční prostředky na nákup ICT pro potřeby výuky, a to jak distančním, tak i prezenčním 
způsobem.  

Výše získaných financí se odvíjí od počtu pedagogických pracovníků a pro naši školu přísluší 
finanční částka ve výši 589 086 Kč. Tuto částku je nutné využít do konce roku 2020 výhradně 
na podporu ICT. Pokud nebude tato částka využita, je nařízeno vrátit finanční prostředky do 
rozpočtu MŠMT.  

Vzhledem k uvedeným podmínkám je nutné realizovat uzavření kupní smlouvy a nákup v 
nejbližších dnech.  

Naše škola se na základě posouzení stávající situace rozhodla pro nákup 33 notebooků. 
Notebooky z počítačové učebny půjčujeme během distanční výuky žákům k domácímu použití 
a během prezenční výuky budou součástí vybavení počítačové učebny.  

Aktuálně proběhla veřejná zakázka malého rozsahu na nákup 33 notebooků v uvedené 
specifikaci, která odpovídá potřebám výuky na základních školách.  

Osloveny byly 3 firmy. Vzhledem k tomu, že v současné době realizují obdobné nákupy 
všechny školy v republice, je docela problém získat adekvátní, a hlavně časově přijatelně 
realizovatelnou nabídku v příslušné cenové relaci.  

Přímo osloveny byly tři firmy, nabídku dodala pouze jedna firma. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o firmu, se kterou máme dlouhodobě dobrou spolupráci, budeme její nabídku akceptovat.  

33 notebooků pro ZŠ Veltrusy 

Pořadí dle ceny Firma Cena bez DPH Cena s DPH 

1. Alicom, s. r. o. 432.267 Kč 523.043 Kč 

 Comp Net Systems, s. r. o. - - 

 EMCC, s. r. o. - - 

Technická specifikace notebooku 

CPU: ekvivalent 7000 bodů cpu benchmark) 
RAM: 8 GB 

Disky: SSD 256 GB  

Displej: 15,6" (provedení: matný rozlišení: 1920x1080 bodů) 
Porty: 1xUSB3, 1xUSB2, HDMI, (bluetooth, čtečka SD karet) 
Numerická klávesnice: ano 

Konektivita: Ethernet 10/100/1000 MBit/s 

Wifi: splňující standardy b/g/n/ac 

Operační systém: Windows 10 Professional 64 bit 

Výdrž baterie: 6 hodin 

Záruka: 24 měsíců 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nákup 33 kusů notebooků 
pro ZŠ Veltrusy s dodavatelem Alicom, s. r. o., IČ: 25044419 za celkovou cenu 523.043 Kč 
vč. DPH (432.267 Kč bez DPH). 

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů  
Návrh byl schválen jako usnesení č. 16. 

5. INFORMACE 

5a) Vedení obce 

5ai) Probíhající opravy a projekty 

LÉKAŘSKÝ DŮM 

V úterý proběhl kontrolní den na lékařském domě. Aktuálně probíhají přípravné 
bourací práce, byla odstraněna střecha a nová byla zadána do výroby. Oproti 
původnímu předpokladu se bude dozdívat přední i boční část budovy, budou 
dodělány nové schody, které byly vyhodnoceny také na výměnu.  

DOTACE NA ZATEPLENÍ LÉKAŘSKÉHO DOMU Z OPŽP 

Z OPŽP má město schválenou dotaci ve výši cca 2,5 milionu Kč na okna a na zateplení 
budovy. Nyní probíhá administrace pro první platbu.  

ELEKTRIKA NA HŘBITOVĚ 

Vzhledem k novému zavlažovacímu systému na hřbitově, který čerpá vodu ze dvou 
studní, bylo potřeba nově přivést elektřinu ke studním a zároveň ke kapli. Cena této 
zakázky byla cca 165.000 Kč bez DPH. 

FASÁDA NA DVOJDOMKU 

Nedávno byla dokončena nová fasáda na dvojdomku u družiny ZŠ. Práce zatím nebyly 
vyfakturovány. 

CHODNÍK V RIEGROVĚ ULICI 
S rekonstrukcí chodníku mezi ul. Opletalova a Palackého začal  tento týden. 
Starosta vyzývá občany k dodržování dopravních opatření stejně tak jako před 
lékařským domem.  

VÝSADBA CIBULOVIN 

Na základě dohodnuté spolupráce se Zahradnictvím Jelínkem probíhá výsadba 
cibulovin. Celková částka by neměla přesáhnout 80.000 Kč bez DPH. Na úhradu bude 
využit sponzorský dar od AVE Kralupy, s. r. o., Synthos, a. s. a Česká rafinérská, a. s., 

který byl určen na Happening na starém mostě, který se letos nemohl uskutečnit. 

 doplňuje, že cibuloviny vydrží v dobré kondici zpravidla 3 roky, záleží 
na údržbě.  

VÝSADBA STROMŮ 

Město pořídilo z dotace OPŽP 33 ks stromů pro komunitní sázení. Dne 21. listopadu 

by měla proběhnut brigáda na výsadbu těchto stromů. Sázet se bude v menších 

skupinkách za dodržení všech preventivních opatření. 

5aii) Různé 

  Žádné informace nebyly. 
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5b) Výbory 

Žádné informace nebyly. 

5c) Zastupitelé  

Starosta informuje o jmenování nové ředitelky mateřské školy , která pracovala 
v mateřské škole na pozici učitelky. Bývalá ředitelka  zůstane ve školce i nadále, a 

to pravděpodobně na pozici zástupkyně ředitelky. 

Místostarostka informuje, že školní jídelna je uzavřená. Byla zajištěna náhradní strava ze 

školní jídelny v Nelahozevsi. Veltruská školní jídelna by se mohla znovu otevřít začátkem 
příštího týdne. 

Starosta informuje, že se zatím nepovedlo s arch.  připravit technické zadání pro 
přípravu PD na základní školu. Nyní je potřeba prioritně řešit změny v lékařském domě a 
komunitní centrum.  

Starosta děkuje všem zastupitelům, kteří se účastnili online porady. 

Zastupitel Štulík se ptá, zda je dopravní značení u lékařského domu na náklady stavební firmy. 
Starosta potvrzuje, že ano, firma si o značení v této podobě zažádala na dopravním 
inspektorátu a bylo jí takto schváleno. 

Zastupitel Havlín se ptá, zda se stávající zdi na bývalém kulturním domě zbourají také. Myslí 
si, že tyto zbylé části zdí nemá smysl zachovávat a upozorňuje na nízkou a krátkodobou 
účinnost různých opatření na jejich odvlhčení. Starosta zbourání těchto zbývajících zdí 
konzultoval s arch.  a sám se k bourání přiklání, ale odborníci se shodli, že zbývající 
zdi budou po provedení injektáží a sanovacích a odvětrávacích opatření v pořádku. Souhlasí s 
tím i stavební dozor. Zastupitel Štulík upozorňuje, že tyto staré zdi budou mokré a nebudou 
odizolovány od nové základové desky. Stěžuje si na projekt, podle kterého měly být původně 
zachovány i krovy, na podcenění včasného průzkumu stavby. Na skutečný stav budovy se 

přichází až postupně během bourání. 

Zastupitelka Bělková se také přiklání ke zbourání zbývající zdi. Domnívá se, že její záchrana 

nestojí za následný několikaletý boj s vlhkostí a navrhuje rozhodnutí přehodnotit. Starosta 

uvádí, že tato záležitost se řeší na kontrolních dnech a zve zastupitele, aby se ho zúčastnili. 
Vyrozuměl, že je více zastupitelů, kteří jsou pro kompletní bourání a nechá tyto vícepráce 
nacenit. 

Zastupitel Havlín se dále ptá, zda je nutné, aby mělo město zabraná 2 parkovací místa nejblíže 
ke vchodu na hřbitov. Zastupitel Štulík konstatuje, že místem projížděl minulou neděli a celé 
parkoviště kromě těchto dvou míst bylo plné. Starosta odpovídá, že tato místa jsou vyhrazena 
technickým službám při čerpání vody na zalévání. Každopádně v období, kdy vodu nečerpají, 
mohou být tato místa volná, tuto záležitost probere s vedoucím technických služeb.  

6. DISKUZE 

 se ptá, zda má starosta či ostatní zastupitelé omluvenky z účasti na zasedání 
od zastupitele P. Ponerta, proč se neúčastní zasedání zastupitelstva. Zajímá ji, z jakých důvodů 
se zasedání zastupitelstva neúčastní. Starosta odpovídá, že dle jeho informací má zastupitel 
P. Ponert časově náročnější novou práci a z toho vyplývající pracovní závazky. Zastupitel 

Novák se ptá, zda se mu zastupitel P. Ponert omlouval. Starosta odpovídá, že z dnešního 
zasedání se neomluvil. 
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Dále se  ptá na situaci ohledně nové vyhlášky o odpadech, vzhledem k tomu, 

že se blíží nový rok a do konce roku se bude už jen jedno zasedání. Starosta odpovídá, že 
proběhla schůzka s RNDr. , která připravuje studii a novou koncepci nakládání 
s odpady, vyhodnocuje plán odpadového hospodářství. V souvislosti s návrhem změny 
odpadového zákona konstatovala, že není vhodné schvalovat novou obecně závaznou 
vyhlášku, dokud nebude vyjasněna nová legislativa. Dalšími doporučeními jsou např. posílení 
likvidace bioodpadu a tříděného odpadu, vytrvání u 14denního svozu SKO. S podporou 

tříděného odpadu je čtrnáctidenní svoz standard. Původní představa byla platit poplatek za 
nemovitost a dát lidem možnost zaplatit si více peněz za týdenní svoz nebo za větší nádobu 
oproti těm, kteří budou mít čtrnáctidenní svoz a menší nádobu. Je potřeba toto rozlišit a 
poplatek přizpůsobit, plošný poplatek na osobu starostovi nepřipadá správný.  

upozorňuje, že vedení města avizovalo, že tento rok bude brán jako přechodný a od příštího 
roku budou nastaveny možnosti výběru platby poplatku. Obává se, aby nenastala situace, že 
občané budou nespokojeni, protože město nedodrželo, co slíbilo. Zastupitel Andrle doplňuje, 
že není jasné, jaké změny ohledně odpadového hospodářství projdou senátem a případná 
změna vyhlášky by nemusela mít dlouhou platnost.  vybízí ke včasnému 

informování občanů.  

7. ZÁVĚR 

Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a v 21:13 hodin ukončil 
22. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 
9. 12. 2020 od 18:30 v hasičském domě.  
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Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 4. 11. 2020 – zápis číslo 22 

 

1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 22. zasedání.  
Schváleno: 8-0-0 

2. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
s TJ Sokol Veltrusy, z. s., IČ: 49520792, o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč z rozpočtu 
města Veltrusy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

Schváleno: 8-0-0 

3. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
s AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy. 

Schváleno: 8-0-0 

4. Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo a souhlasí se zněním zaslaného návrhu Smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva 
č. UZSVM/S/14070/2020-HMSU, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV, pod body 

1. – 8. dané smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Schváleno: 8-0-0 

5. Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. 
Školský zákon, v platném znění, členy školské rady zastupitelku Ing. Barboru Šťastnou. 

Schváleno: 8-0-0 

6. Zastupitelstvo města Veltrusy jmenuje v souladu s § 167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. 
Školský zákon, v platném znění, členy školské rady starostu Mgr. Filipa Voláka. 
Schváleno: 7-0-1 

7. Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích 
v platném znění souhlasí se stanovenou výší nájemného 9000 Kč měsíčně na pozemek parc. č. 
st. 216/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 201 m2, jehož součástí je budova č. p. 187 

(rodinný dům), tzv. „hřbitovní domek“, a pozemek parc. č. st. 216/2 (o výměře 72 m2), 

jehož součástí je budova bez č.p./č.e. (garáž), v k.ú. Veltrusy (LV 10001) pověřuje starostu 
k jednání v této věci a uzavřením nájemní smlouvy s vybraným uchazečem. 

Schváleno: 8-0-0 

8. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2021 v předloženém 
znění. 
Schváleno: 7-0-1 

9. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje rozpočet Sociálního fondu pro rok 2021 v 
předloženém znění včetně navrženého základní přídělu do Sociální fondu ve výši 262.000 Kč. 
Schváleno: 8-0-0 

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

zákon o obcích, Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023-2027 v předložené podobě. 

Schváleno: 8-0-0 
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11. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Smlouvu o spolupráci s manžely  
a  v předložené aktualizované podobě. 
Schváleno: 7-1-0 

12. Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 a s usnesením města 
č. 20/7 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky na ‚Dokončení komunikací „Za Kaplí“ – 

komunikace kolem hřbitova včetně chodníku a parkovacích stání‘, a to STAVEBNÍ FIRMU 
NEUMANN, s. r. o., IČ: 281 77 851, za nabídnutou cenu 3.496.377,43 Kč bez DPH 
(4.230.616,69 Kč vč. DPH). 
Schváleno: 8-0-0 

13. Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 a s usnesením města 
č. 19/12 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve 
Veltrusích“, a to firmu COMMATEL-Uher, s. r. o., IČ: 270 92 348, za nabídnutou cenu 
1.491.863,48 Kč bez DPH (1.805.154,81 Kč vč. DPH). 
Schváleno: 8-0-0 

14. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních 
komunikací, pro projekt „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“. 
Schváleno: 8-0-0 

15. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek předloženou zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo a ukládá 
starostovi zveřejnit výzvu k podání nabídek na stavební práce k projektu „Komunitní centrum 
Veltrusy“. K výběru zhotovitele zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje výběrovou komisi ve 
složení Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. Ludmila Hrubešová, Ing. Vladimír Štulík. 

Schváleno: 7-0-1 

16. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nákup 33 kusů 
notebooků pro ZŠ Veltrusy s dodavatelem Alicom, s. r. o., IČ: 25044419 za celkovou cenu 
523.043 Kč vč. DPH (432.267 Kč bez DPH). 
Schváleno: 8-0-0 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

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

 

 

Ověřovatelé: Mgr. Barbora Bělková        

Mgr. Ing. Martin Ponert       

Starosta: Mgr. Filip Volák        

Zapsala:  Nikola Formanová 


