Místo konání:

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy,
konaného 7. 10. 2020 od 18:30 hodin.
Hasičský dům Veltrusy (Seifertova 488, Veltrusy)

Doba trvání:

18:40 – 20:40

Přítomni:

Ing. Andrle Jakub, Mgr. Bělková Barbora, Havlín Bronislav, Krčmová Věra
(příchod 18:44), Ing. Novák Martin, Mgr. Ing. Ponert Martin, Ing. Štulík Vladimír,
Ing. Šťastná Barbora, Mgr. Volák Filip

Omluveni:

Ing. Hrubešová Ludmila, Mgr. Ponert Petr

Ověřovatelé:

Ing. Jakub Andrle, Ing. Vladimír Štulík

Občané:

7

Schválený program:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a) Rozpočtové opatření č. 3/2020
b) Sociální bydlení – žádost o příspěvek na projekt Farní charity
c) Obsazenost kontrolního výboru
d) Žádost o příspěvek na rekonstrukci střechy nad částí tělocvičny (TJ Sokol)
e) AFK – žádost o příspěvek
4) Veřejné zakázky
a) Dokončení komunikací „Za kaplí“ - informace
b) Rekonstrukce chodníku části ul. Riegrova – smlouva o dílo
c) Další rozpracované veřejné zakázky
5) Informace
a) vedení obce (a případní hosté)
i. Probíhající projekty a opravy
ii. Informace o ZŠ a MŠ
iii. Návrh střednědobého výhledu města na roky 2023-2027
iv. Návrh střednědobého výhledu ZŠ, MŠ na roky 2021-2025
v. Smlouva o spolupráci mezi městem a
vi. Společný nákup elektřiny a plynu středočeských měst
vii. 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 21. 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 30. 9. 2020 do 7. 10. 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 několika změn, a to
přidání bodu 3e) AFK – Žádost o příspěvek, přidání bodu 5av) Smlouva o spolupráci mezi
městem a
a přidání bodu 5avi) Společný nákup elektřiny a plynu středočeských
měst. Starosta dal hlasovat o návrhu změněného programu.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 21. zasedání:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a) Rozpočtové opatření č. 3/2020
b) Sociální bydlení – žádost o příspěvek na projekt Farní charity
c) Obsazenost kontrolního výboru
d) Žádost o příspěvek na rekonstrukci střechy nad částí tělocvičny (TJ Sokol)
e) AFK – žádost o příspěvek
4) Veřejné zakázky
a) Dokončení komunikací „Za kaplí“ – informace
b) Rekonstrukce chodníku části ul. Riegrova – smlouva o dílo
c) Další rozpracované veřejné zakázky
5) Informace
a) Vedení obce (a případní hosté)
i. Probíhající projekty a opravy
ii. Informace o ZŠ a MŠ
iii. Návrh střednědobého výhledu města na roky 2023-2027
iv. Návrh střednědobého výhledu ZŠ, MŠ na roky 2021-2025
v. Smlouva o spolupráci mezi městem a
vi. Společný nákup elektřiny a plynu středočeských měst
vii. 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 21. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy Ing. Jakuba Andrleho a Ing. Vladimíra Štulíka.
Jmenovaní souhlasili.
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3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
3a) Rozpočtové opatření č. 3/2020
Starosta města předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3/2020 (část 2
podkladů), který byl připraven účetní města.
Rozpočtová úprava proběhne jen v rámci jednotlivých výdajů, a to tak, že se se celkový objem
příjmů, výdajů i financování nemění, tj. celkové příjmy budou činit 47 650 000 Kč, celkové
výdaje budou činit 82 650 000 Kč, celkové financování bude ve výši 35 000 000,- Kč.
V rámci rozpočtového opatření se pro ZŠ snižuje závazný ukazatel č. 1 – příspěvek na provoz
o - 391.673 Kč. Tuto částku město použije na dokončení montáže venkovních žaluzií v jižním
křídle ZŠ. Po předchozí vzájemné dohodě s vedením ZŠ bylo ujednáno, že v případě potřeb
bude škola své náklady krýt z rezervního fondu základní školy.
Rozpis je uveden v příloze k rozpočtovému opatření č. 3/2020 (část 2 podkladů).
Zastupitelka Krčmová – příchod 18:44 hod.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2020 v předložené podobě.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 2.

3b) Žádost o finanční příspěvek na výstavbu sociálních bytů v Uhách
Charita Kralupy nad Vltavou požádala dne 29. 4. 2020 o finanční příspěvek ve výši 300.000 Kč
na výstavbu sociálních bytů v Uhách (část 2 podkladů).
V případě finančního přispění na tento projekt bude mít město Veltrusy možnost využívat
jeden sociální byt určený zájemci, resp. občanovi Veltrus. Cílové skupiny jsou velice široké
(viz specifikace – část 3 podkladů) a týkají se např. matek – samoživitelek, ale též seniorů či lidí
bydlících v komerční ubytovně, azylových domech apod. Je velmi pravděpodobné,
že se v našem městě, ve kterém v současnosti žije přes 1700 dospělých, najde vždy nějaký
žadatel/ka resp. občan ve složité životní situaci, který by možnost tohoto typu bydlení využil.
Pravidla pro přidělování bytů byla na základě požadavků zastupitelů rozpracována zástupci
Charity a zaslána vedení města dne 24. 9. 2020 (viz část 4 podkladů)
S touto částkou sice není počítáno ve schváleném rozpočtu města Veltrusy na rok 2020,
nicméně lze předpokládat nečerpané prostředky např. z § 4341 (Sociální pomoc osobám
v hmotné nouzi; nečerpáno na konci roku bude min. 100.000 Kč) a z § 4351 (osobní asistence,
pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení; částka min. 125.000 Kč; tj. 225.000 Kč
celkem jen z těchto dvou položek) a samozřejmě z dalších paragrafů či položek rozpočtu,
ze kterých bude možné doplnit předmětnou částku.
V kontextu výše uvedeného navrhuje vedení města vyhovět podané žádosti a schválit finanční
dar ve výši 300.000 Kč, resp. předloženou smlouvu s Charitou Kralupy nad Vltavou (část 5
podkladů).
(Pozn. obce Nelahozeves a Uhy podporu tohoto projektu již schválily.)
Zastupitel Havlín chce počkat, až bude mít farní charita na výstavbu bytů alespoň územní
rozhodnutí, případně by výstavbu bytů podmínil termínem dokončení. V případě, že nebudou
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byty do daného termínu dokončené, navrhuje požadovat vrácení dotace. Zastupitelka
Bělková se domnívá, že tuto podmínku smlouva obsahuje. Dále upozorňuje, že přílohou
smlouvy má být projektová dokumentace, ale ta se k zastupitelům nedostala. Starosta
odpovídá, že projektová dokumentace je vypracovaná, je již zakoupený i pozemek. Záležitost
prověří s paní ředitelkou.
četl dopis paní ředitelky, ve kterém píše, že oslovili všechny okolní obce. Podle
starosty Nelahozevsi oslovili pouze Uhy, Nelahozeves a Veltrusy. Uhy a Nelahozeves jsou v jiné
situaci než Veltrusy, mají velký roční příjem ze skládky. Veltrusy nedávno koupili objekt
na náměstí, má další neopravené objekty a nyní chtějí dávat 300.000 Kč někomu, kdo projekt
podle něj nefinancuje a nemá ho zveřejněný na svých stránkách.
Zastupitelka Krčmová tuto záležitost probírala se členy výboru pro rozvoj obce. Napadla
je myšlenka, že by mohla církev prodat pozemek, který vlastní ve Veltrusích a z toho
zafinancovat pozemek v Uhách. Starosta se tuto myšlenku již snažil církvi nabídnout již dříve,
ale církev své pozemky bohužel neprodává. Zastupitelka Krčmová za celý výbor
dále informuje, že by bylo lepší přispívat na konkrétní lidi, kteří tam budou ubytovaní,
jako to bylo u pečovatelských služeb (DPS v Kralupech).
Starosta se ptá zastupitelů, zda pro hlasování potřebují znát více informací, zda má pozvat
paní ředitelku Charity. Zastupitelé s pozváním paní ředitelky souhlasí.
Bod bude odložen na příští zasedání, až budou mít zastupitelé více informací.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost Charity Kralupy nad Vltavou ze dne
29. 4. 2020 a rozhodlo v souladu s ust. § 2055 a násl. a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, o poskytnutí příspěvku ve výši 300.000 Kč Charitě Kralupy
nad Vltavou na projekt výstavby sociálních bytů v obci Uhy a souhlasí s podpisem předložené
smlouvy.
O návrhu se nehlasovalo.

3c) Obsazenost kontrolního výboru
Starosta se ptá zastupitelů, kdo by měl zájem vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru.
Činnost výboru byla ukončena již v druhé polovině srpna. Nikdo ze zastupitelů neprojevil
o tuto funkci zájem. Záležitost nechává Starosta zastupitelům na promyšlení do příštího
zasedání.

3d) Žádost o příspěvek na rekonstrukci střechy (TJ Sokol Veltrusy)
Město Veltrusy obdrželo dne 2. 9. 2020 individuální žádost o příspěvek na rekonstrukci střechy
nad malou tělocvičnou v budově TJ Sokol Veltrusy.
V žádosti (část 2 podkladů) jsou podrobně popsány důvody potřebnosti rekonstrukce střechy
(Střecha protéká a hrozí poničení vybavení tělocvičny).
Předběžné náklady předseda spolku vyčíslil cca na 150.000 Kč, o tuto částku je tedy žádáno
město.
Starosta města doporučuje žádosti vyhovět v plné výši, prostředky lze využít z nečerpaných
položek schváleného rozpočtu § 3429, pol. 5222 („Ostat. zájmová činnost a rekreace –
transfery spolkům“).
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(starosta Sokola Veltrusy) informuje, že se letos podařilo vymalovat velkou
tělocvičnu. Do malé tělocvičny zatéká a na stěnách jsou fleky, je tedy nutné provést její
rekonstrukci. Spolek oslovil známého řemeslníka z Veltrus, který nabídl cenu příznivou.
Budova sokolovny má z části eternitovou střechu a přesnou částku za opravu nelze předem
vyčíslit. Když se čistily okapy, bylo zjištěno, že jsou popraskané tašky nad již vymalovanou částí
budovy. Starosta konstatuje, že do této budovy by bylo potřeba investovat více peněz, využívá
ji škola, kluby, kroužky i veřejnost. Starosta pošle
nabídky možných dotačních
titulů (např. na zateplení neb výměnu oken), podle zkušeností může i něco doporučit.
Zastupitel Novák předpokládá, že Sokol chce realizovat opravu co nejdříve.
odpovídá, že mají řemeslníka objednaného již od jara, nyní řeší cenu a realizace
se předpokládá z důvodu vytíženosti až v listopadu. Dodává, že přebytek peněz po vyúčtování
městu vrátí. Pokud náklady na rekonstrukci střechy nad malou tělocvičnou překročí výši
příspěvku od města, bude rozdíl mezi příspěvkem města a finální částkou doplacen
z prostředků Sokola.
Zastupitel Havlín konstatuje, že ať už žádá kdokoliv, měl by mít na projektu také finanční
spoluúčast. V tomto případě žádá spolek o vyšší částku, než je rozpočet projektu.
se ptá, kolik má TJ Sokol Veltrusy finančních prostředků na bankovním účtu.
odpovídá, že nyní mají cca 500.000 Kč.
se udivuje, že s půl milionem
na účtu žádá TJ Sokol město o 150.000 Kč a ptá se, na co rezervu mají.
odpovídá,
že v sokolovně je rezavé potrubí a až odejde topení, bude to stát kolem 300.000 Kč, je potřeba
mít nějakou rezervu.
se dále ptá, kolik žádostí o dotaci podal spolek za posledních
5 let.
odpovídá, že dostávali především finanční dary, ale o větší dotaci nežádali.
Zastupitel Andrle oznamuje střet zájmu.
NÁVRH USNESENÍ:
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.
HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Věra Krčmová)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 3.
poděkoval za děti i za dospělé, kteří chodí do sokolovny cvičit. Zastupitelka Šťastná
dodává, že město je schopno pomoci i s žádostí o dotaci, protože spolupracuje s firmami,
které se tím zabývají.

3e) Žádost o příspěvek na výměnu oken (AFK Veltrusy)
Město Veltrusy obdrželo dne 7. 10. 2020 žádost o příspěvek 50.000 Kč na výměnu starých
dřevěných oken za okna plastová v areálu hřiště AFK. Jedná se o výměnu oken hlavní budovy,
kde se nacházejí šatny, okna tam jsou již stará, shnilá a dovnitř fouká vítr. Spolek nyní dostal
výhodou cenovou nabídku s výhodnou zárukou. Na investici se budou částečně podílet,
předpokládaná celková částka za výměnu okem je 65.000 Kč i s DPH, o 50.000 Kč. žádají
a 15.000 Kč si doplatí.
Zastupitel Novák oznamuje střet zájmu, jelikož je členem AFK Veltrusy a doplňuje, že oslovili
5 dodavatelů, ze kterých nakonec vybrali nejnižší nabídku s nejdelší zárukou 6 let.
Celkem se jedná o výměnu 12 oken za celkovou částku 65.000 Kč vč. DPH.
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Zastupitelka Krčmová se ptá, zda je v ceně zahrnuta i výměna oken v domku. Zastupitel Novák
odpovídá že není, výměnu těchto oken bude AFK platit ze svého. Realizace by měla
proběhnout během podzimu, aby se okna stihla vyměnit do zimy.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost AFK Veltrusy a souhlasí s poskytnutím
příspěvku ve výši 50.000 Kč na výměnu oken v areálu AFK Veltrusy.
HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Martin
Novák)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 4.

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4a) Dokončení komunikací „Za Kaplí“ - informace
Na základě pasportu, technické zprávy a posudku, který vypracoval Ing. Lipovský, proběhlo
výběrové řízení na dokončení tohoto projektu. Zastupitelé obdrželi protokol o jednání,
přihlásilo se 6 uchazečů. Nejlevnější a nejvýhodnější vychází Stavební firma Neumann, s. r. o.
s nabídnutou cenou necelých 3,6 milionů bez DPH. Firma byla vyzvána k upřesnění nabídnuté
nízké ceny a k doplnění k výkazu výměr. Komise toto doplnění posoudí, zda je relevantní.
Na příštím zasedání by zastupitelstvo mohlo schvalovat vítězného uchazeče.

4b) Rekonstrukce chodníku části ul. Riegrova
V návaznosti na vypracovaný výkaz výměr Ing. Lipovským na rekonstrukci chodníku části
ul. Riegrova a na základě potřeby rekonstruovat, resp. doplnit chodník části této ulice
a to od ul. Opletalova k ul. Palackého (při jedné, severní straně) bylo provedeno poptávkové
řízení na zhotovitele této stavby. Realizací tohoto chodníku vznikne výrazně bezpečnější cesta
dětí či rodičů do ZŠ a MŠ od hlavní ulice Palackého do ul. Opletalova, tzn. směrem k parku
ke školám (kde navazuje PD pro stav. povolení na rekonstrukci této části ulice od Ing. Kaliny,
tento chodník by se mohl realizovat příští rok).
Poptány byly 4 firmy: Commatel-Uher, s.r.o., pan
, Stavby Komeda, s.r.o. a Michal
Stavby, s.r.o. (všechny již pro město v minulosti pracovaly). Rozpočet byl rozdělen na 2 části:
od ul. Opletalova po ul. Alešova od ul. Alešova po ul. Palackého, níže uvedeny celkové částky.
Město obdrželo v požadovaném termínu 2 nabídky:
1.
(IČ:
tj. 594 992 vč. DPH

: celkem (za obě části chodníku): 491 729 Kč bez DPH,

2. Commatel – Uher, s.r.o. (IČ: 27092348): 535.422 Kč bez DPH tj. 684.160 Kč vč. DPH
(Obě oslovené firmy souhlasily s realizací díla do 30. 11. 2020 a se zárukou o délce 60 měsíců.)
Starosta města předkládá, z důvodu poměrně blízkého (hraničního) limitu 500 tis. Kč bez DPH
na stavební práce (tedy u kategorie 1 a 2 VZMR) a to nad rámec Směrnice č. 1/2020 o zadávání
VZMR schválení vybraného uchazeče –
, která předložila nabídku ve výši
491.729 Kč bez DPH (594.992 Kč s DPH).
Zastupitelka Krčmová se ptá, zda je projekt včetně výměny osvětlení. Starosta odpovídá,
že se jedná pouze o rekonstrukci chodníku, osvětlení by měla být další dílčí zakázka.
Zastupitelka Krčmová informuje, že v ulici U Školy směrem do ulice Žižkova nesvítí 2 lampy.
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Zastupitel Havlín se ptá, o jak vekou plochu v m2 se jedná. Starosta odpovídá, že je zakázka
rozdělená na 2 části, první část k ulici Alešova o rozsahu 89 m2 a druhá část od ulice Alšova
o výměře 340 m2, celkem tedy 429 m2.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se zadáním veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku
části ulice Riegrova ve městě Veltrusy“ panu
, IČ:
, za nabídnutou
celkovou částku za dílo: 491.729 Kč bez DPH, tj. 594.992 Kč s DPH a souhlasí s podpisem
předložené smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 5.

4c) Další rozpracované veřejné zakázky
LÉKAŘSKÝ DŮM
V současné době prověřuje statik od arch. Hoffmana, zda zachovat nebo zbourat obvodové
a zbylé zdi, rozhodnutí by mělo padnout příští týden. Zhotovitelská firma nacení vícepráce,
které by spočívaly v důsledku změn a aktuálně zjištěné situace během první fáze stavby.
KOMUNITNÍ CENTRUM
Pracuje se na projektové dokumentaci pro provádění stavby komunitního centra,
kde proběhla nová vizualizace výtahové šachty a celkový pohled na budovu komunitního
centra, který je obohacen o historizující šambrány, které by měly vyhovovat památkářům.
Vizualizaci zašle starosta zastupitelům.
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Do příštího zasedání by starosta rád připravil ke schválení projektové dokumentace
na základní školu a na ulici Palackého.

5. INFORMACE
5a) Vedení obce
5ai)

Probíhající opravy a projekty
ŠKOLNÍ DVOJDOMEK A ŽALUZIE NA BUDOVĚ ŠKOLY
Pobíhá dokončování fasády na budově školního dvojdomku. Nedávno proběhlo
předání žaluzií na jižní straně budovy základní školy.
CHODNÍK Z KRALUP NAD VLTAVOU DO VELTRUS
Proběhlo převzetí nově vybudovaného chodníku, který vede z Kralup nad Vltavou
kolem areálu bývalého Kaučuku až do Veltrus. Starosta se domnívá, že od roku 2014
kdy nastoupil, je to značný posun. Slýchává otázky, proč je chodník tak úzký.
Důvodem je, že blízko areálu chemických výrob se nemůže nacházet široká
cyklostezka s potřebnými parametry.

5aii)

Informace o ZŠ a MŠ
Ředitelka ZŠ informuje, že aktuálně škola funguje normálně, ale nikdo neví,
kdy přijdou nějaké změny. Starosta informuje, že plánují se starosty okolních obcí
nákup dezinfekce Anti-Covid jako na jaře, v případě potřeby město škole dezinfekci
poskytne.
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Starosta informuje o dokončené elektroinstalaci v mateřské škole. Zítra proběhne
výběrová komise na ředitelku mateřské školy, která odchází na konci října. Zastupitel
Havlín se ptá, proč stávající ředitelka končí. Starosta odpovídá, že paní ředitelka chce
raději učit než pracovat v administrativě ve vedení MŠ.
5aiii)

Návrh střednědobého výhledu města na roky 2023 – 2027
Střednědobý výhled rozpočtu je sestavován na základě požadavku § 3 zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsahem
rozpočtového výhledu, dle tohoto zákona, mají být základní údaje o příjmech
a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční
rozpočet.
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu je sestaven na roky 2023 – 2027
(viz příloha 5_iii_Strednedoby_vyhled_cast_2) a zahrnuje všechny předpokládané
zdroje a výdaje města. Návrh výhledu počítá s mírným nárůstem celkových zdrojů
a výdajů. Město Veltrusy nepočítá s žádnou razantní změnou v objemu či struktuře
příjmů.
Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové)
a dotacemi. Mezi nejdůležitější příjmy patří podíly na daních (tzv. sdílené daně,
na jejichž výnosu se město podílí stanoveným procentem dle zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní). Návrh rozpočtového výhledu dále zahrnuje dotaci
ze státního rozpočtu určenou na výkon státní správy a dotaci od obcí na činnost JSDH
a Městské policie.
Výdaje jsou tvořeny běžnými (neinvestičními) výdaji a investičními výdaji.
Sestavení střednědobého rozpočtového výhledu by mělo především ukázat,
jak se bude vyvíjet neinvestiční stránka rozpočtu obce a v jaké výši bude moci město
do budoucna provádět investice. Částka rozpočtu určená na investiční výdaje
je tvořena zůstatkem z vlastních příjmů a přebytku z minulých let.
V případě potřeby bude střednědobý výhled rozpočtu aktualizován.
Zhodnocení střednědobého rozpočtového výhledu:
Rozpočtový výhled byl sestavován především v duchu dodržení zásady reálnosti,
což znamená, že do rozpočtu nejsou zapracovány žádné částky, které by nevycházely
ze současné reálné situace. Druhou důležitou zásadou, které je nutné se držet při
sestavování jakéhokoliv rozpočtu, tím spíše při sestavování rozpočtového výhledu
na období 5 let, je zásada opatrnosti. Z tohoto důvodu byly rozpočtové příjmy
nastaveny na spíše nižší úroveň a rozpočtované výdaje byly zapracovány v hladině
spíše vyšší.
Při hodnocení zpracovaného rozpočtového výhledu je nutné uvést, že rozpočtový
výhled nepočítá s žádnými investičními dotacemi a to přesto, že město jistě
v následujících 5 letech nějaké dotace obdrží.
Střednědobý výhled rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce města min. po dobu
15 dní před jeho projednáváním v zastupitelstvu.

5aiv)

Návrh střednědobého výhledu města na roky 2023 – 2027
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací se sestavuje v rozsahu
úplných plánovaných výnosů a nákladů na dobu min. dvou kalendářních roků
následujících po roce, na který je sestavován rozpočet.
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Příspěvkové organizace sestaví pracovní návrh střednědobého výhledu rozpočtu
a předají jej příslušnému odboru městského úřadu k připomínkování. Po zapracování
změn se oficiální návrh předává zřizovateli (starostovi). Zřizovatel zveřejní návrh
na webových stránkách města a na úřední desce minimálně do bodu 15 dní
před jeho projednáváním.
5av)

Smlouva o spolupráci mezi městem a p. Jelínkem
V Zahradnictví Jelínek se plánuje přístavba nového skleníku včetně malé kavárny.
obdržel připomínku od svého právního zástupce ohledně výsadby
stromů, resp. zeleně. Navržená výsadba zeleně v hodnotě 50.000 Kč musí být
situována pouze kolem chodníku, protože se zavazuje také k údržbě. Udržovat zeleň
někde v centru by bylo pro něj nepraktické.
Zastupitelka Bělková se ptá na plánovanou schůzku s majiteli přilehlých pozemků
u plánovaného chodníku. Starosta odpovídá, že schůzka má proběhnout zítra.
Zastupitel Novák se ptá, jak bude velká nová kavárna.
odpovídá, že bude
malá s maximálně 20 místy k sezení. Postupně se může kavárna rozšiřovat. Zastupitel
Novák upozorňuje, že bude nějakou dobu trvat, než se vyjasní situace se zabraným
pozemkem pro výstavbu chodníku a ptá se, zda bude kavárnu plánovat i kdyby
se nepodařilo zrealizovat chodník.
odpovídá, že ano, protože projekt není
na chodník nijak vázaný.

5avi)

Společný nákup elektřiny a plynu středočeských měst
Společný nákup elektřiny a plynu středočeských měst (Kladno, Rakovník, Slaný,
Beroun, Hostivice, Veltrusy a měst dalších, která se do společného nákupu zapojí)
a jejich organizací na Českomoravské komoditní burze Kladno, IČ 49546392 (ČMKB)
na období od 1.1.2021 – 31.12.2022.
Cílem společného nákupu je zvýšit nakupovaný objem energií (elektřina, zemní plyn)
a soustředit ho na jednom centrálním tržním místě. Tento postup povede v důsledku
k nižší ceně pořizovaných energií.
Objem (roční) nakupovaných energií města Veltrusy:
cca 267 MWh elektřiny a cca 245 MWh plynu
Objem (roční) nakupovaný společným nákupem:
cca 20.000 MWh elektřiny a cca 24 000 MWh plynu
Společný nákup energií bude uskutečněn v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na Českomoravské
komoditní burze Kladno (ČMKB).
Společný nákup zastřeší Statutární město Kladno a organizačně zajistí jeho dohodce
(zprostředkovatel burzovních nákupů dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních
burzách) – společnost FIN-servis, a.s.
Realizace společného nákupu proběhne na základě smlouvy o centralizovaném
zadávání, která bude uzavřena mezi městem Veltrusy a Statutárním městem Kladno
(tuto realizační smlouvu uzavírá každé město).
Základní údaje o ČMKB
ČMKB funguje zcela striktně v souladu se zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních
burzách.
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ČMKB otevřela energetický trh pro konečné odběratele v roce 2009 a během svého
působení se vyprofilovala jako centrální tržní místo pro nákup energií veřejnými
zadavateli v České republice. Nakupují zde kromě stovek firem také ministerstva,
téměř všechny kraje, více než 600 měst a obcí z celé ČR a tisíce dalších organizací.
Předpokládané transakční náklady na nákup na rok 2022 budou cca 3.000 Kč s tím,
že při zapojení dalších měst (nad rámec výše uvedených) budou transakční náklady
ještě v nižší hodnotě. Město Veltrusy má odběrná místa, kde je nutné zahájit dodávku
již od 1.1.2021 (resp. v průběhu roku 2021), proto bude při společném nákupu
nakoupena energie pro Město Veltrusy i na příslušné období roku 2021.
Starosta doplňuje, že by dodavatele plynu i elektřiny muselo město stejně řešit,
protože smlouva na poskytování elektřiny končí na přelomu roku 2020/2021
a smlouva na poskytování plynu končí v květnu 2021. Vedení města doporučuje
spolupráci při společném nákupu energií vyzkoušet.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí společný nákup elektřiny a plynu
středočeských měst (Kladno, Rakovník, Slaný, Beroun, Hostivice, Veltrusy a měst
dalších, která se do společného nákupu zapojí) a jejich organizací na Českomoravské
komoditní burze Kladno, IČ 49546392 (ČMKB) na období od 1.1.2021 – 31.12.2022.
HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 6.
5avii) Různé
REKONSTRUKCE LODĚNICE
a
z kanoistického oddílu TJ Kralupy přišli představit jejich
záměr rekonstrukce loděnice. Na úvod seznámili zastupitele a občany s činností
kanoistického oddílu. Spolku se od Povodí Vltavy podařilo odkoupit pozemek u řeky
na kterém budovy kanoistického oddílu stojí a nyní když mají majetek ve svém
vlastnictví, mohou zažádat o dotaci. Aby mohli realizovat přístup ze silnice na jejich
pozemek, potřebovali by získat kousek pozemku od města. Starosta žádá o zaslání
grafického návrhu emailem.
Zastupitelka Bělková se ptá, o jak velkou část pozemku k odkupu se jedná.
zatím přesnou výměru nezná, chtěli nejprve vědět,
zda by byl záměr vůbec přípustný.
si stěžuje na parkování kanoistů po obou stranách silnice. Již žádal vedení
města o umístění zákazu stání na jednu stranu. Několikrát se mu stalo, že nemohl
zmiňovaným místem projet. Starosta odpovídá, že při větších akcích tuto záležitost
s pořadateli řeší.
Zastupitel Havlín se ptá, zda tento záměr komunikovali s Povodím Vltavy
nebo vodoprávním úřadem, protože lokalita se nachází v aktivní povodňové zóně
a nové stavby se nepovolují.
si myslí, že to dokáží s Povodím Vltavy
vykomunikovat.
Starosta se ptá zastupitelů, zda má někdo z nich problém zabývat se myšlenkou
tohoto záměru. Zastupitelé v záměru problém nevidí. Starosta si od
vyžádal konkrétnější informace o jejich záměru.
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NAVÝŠENÍ SVOZU POPELNIC V ZŠ
Starosta informuje, že na základě požadavku základní i mateřské školy došlo
k navýšení svozu popelnic na komunální odpad na 1x týdně. Ohledně navýšení svozu
byl podepsaný dodatek ke smlouvě.

5b) Výbory
Žádné informace nebyly.

5c) Zastupitelé
Žádné informace nebyly.

6. DISKUZE
se ptá, zda by se nedalo dát zrcadlo do ulice U Stadionu směrem na Palackého.
Úsek je nepřehledný, při vyjíždění autem z ulice musí řidič hodně vyjet, aby měl bezpečný
rozhled. Starosta odpovídá, že je možné dát podnět na dopravní inspektorát.
se dále ptá, jak bude dále fungovat svoz komunálního odpadu, aktuální situace
se svozem měla být pouze dočasná. Také informuje, že pytlový svoz jí z ulice Lomená 839
nevyváží. Svoz 1x 14 dní je pro její rodinu hlavně přes léto tragický. Starosta odpovídá,
že jeho představa byla taková, že bude obecně závazná vyhláška upravená tak, aby měl každý
možnost si vybrat, zda chce týdenní nebo 14denní svoz, cena za svoz tomu bude samozřejmě
úměrná. Záležitost by chtěl probírat na příští poradě zastupitelů a do příštího zasedání
chce připravit konkrétní informace a čísla.
Zastupitel Andrle doplňuje, že pokles směsného komunálního odpadu při 14denním svozu
je cca o 20 – 25 %. Osobně nemá se 14denním svozem problém, stačil by mu svoz 1x za 3 týdny
nebo 1x za měsíc.
odpovídá, že pokud se baví o objemu, také nemá problém
se svozem 1x za 3 týdny, ale gastro odpad nelze mít v letních měsících v popelnici 14 dní.
se ptá, zda je při přestavbě kulturního domu využívaná přístupová cesta
vedle budovy, na kterou má město věcné břemeno chůze a jízdy. Starosta odpovídá, že zatím
nebyla potřeba tuto cestu využít.
se ptá, zda má město informaci, že by ČEZ v rámci překládky nízkého napětí
rovnou přidal i optický kabel, případně zda je při překládce možnost toto realizovat. Starosta
odpovídá, že to možné bude. Zastupitel Novák se ptá
, zda si myslí,
že by zasíťování mělo zafinancovat město. Podle
by byl ideální sdílený projekt
pro nějakého investora. Podle jeho názoru by měly být základní rozvody a sítě ve vlastnictví
státu, resp. samosprávních celků. Datová síť je strategickou investicí do budoucnosti.

7. ZÁVĚR
Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a v 20:40 hodin ukončil
21. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat
4. 11. 2020 od 18:30 v hasičském domě.
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1.

Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 7. 10. 2020 – zápis číslo 21
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 21. zasedání.
Schváleno: 8-0-0

2.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 3/2020 v předložené podobě.
Schváleno: 9-0-0

3.

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.
Schváleno: 8-0-1

4.

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost AFK Veltrusy a souhlasí s poskytnutím
příspěvku ve výši 50.000 Kč na výměnu oken v areálu AFK Veltrusy.
Schváleno: 8-0-1

5.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí se se zadáním veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku
části ulice Riegrova ve městě Veltrusy“
, IČ:
, za nabídnutou
celkovou částku za dílo: 491.729 Kč bez DPH, tj. 594.992 Kč s DPH a souhlasí s podpisem
smlouvy o dílo.
Schváleno: 9-0-0

6.

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí společný nákup elektřiny a plynu středočeských
měst (Kladno, Rakovník, Slaný, Beroun, Hostivice, Veltrusy a měst dalších,
která se do společného nákupu zapojí) a jejich organizací na Českomoravské komoditní burze
Kladno, IČ: 49546392 (ČMKB) na období od 1.1.2021 – 31.12.2022.
Schváleno: 9-0-0

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Ověřovatelé:

Ing. Jakub Andrle
Ing. Vladimír Štulík

Starosta:

Mgr. Filip Volák

Zapsala:

Nikola Formanová
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