Místo konání:

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy,
konaného 20. 1. 2021 od 18:30 hodin.
Hasičský dům Veltrusy (Seifertova 488, Veltrusy)

Doba trvání:

18:40 – 20:35

Přítomni:

Ing. Andrle Jakub, Havlín Bronislav, Ing. Hrubešová Ludmila, Krčmová Věra, Ing.
Novák Martin, Mgr. Ing. Ponert Martin, Ing. Štulík Vladimír, Ing. Šťastná Barbora,
Mgr. Volák Filip

Omluveni:

Mgr. Bělková Barbora

Neomluveni:

Mgr. Ponert Petr

Ověřovatelé:

Ing. Andrle Jakub, Krčmová Věra

Občané:

5

Schválený program:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a) Rozpočet města na rok 2021
b) Obsazenost kontrolního výboru
c) Žádost o finanční podporu (Aves, z. s.)
d) Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotací (sociální sl. města Kralupy n/Vlt.)
e) Žádost ZŠ – převedení dotace z r. 2020
4) Veřejné zakázky
a) Dodatek ke smlouvě o dílo – územní plán
5) Informace
a) vedení obce (a případní hosté)
i. Probíhající projekty
ii. Finanční dar (Obec Zlosyň, Nová Ves)
iii. Rozpočtové opatření 5/2020
iv. Žádost (SH ČMS SDH Veltrusy) – hosté
v. 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 24. 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 13. 1. 2021 do 20. 1. 2021. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) dále konstatoval,
že přítomno je 9 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 5aiv) Žádost (SH ČMS Veltrusy). Starosta dal hlasovat o návrhu změněného
programu.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 24. zasedání:

1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a) Rozpočet města na rok 2021
b) Obsazenost kontrolního výboru
c) Žádost o finanční podporu (Aves, z. s.)
d) Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotací (sociální sl. města Kralupy n/Vlt.)
e) Žádost ZŠ – převedení dotace z r. 2020
4) Veřejné zakázky
a) Dodatek ke smlouvě o dílo – územní plán
5) Informace
a) Vedení obce (a případní hosté)
i. Probíhající projekty
ii. Finanční dar (Obec Zlosyň, Obec Nová Ves)
iii. Rozpočtové opatření 5/2020
iv. Žádost (SH ČMS SDH Veltrusy) – hosté
v. Různé
b) výborů – zpráva o celoroční činnosti
c) zastupitelů
6) Diskuze
7) Závěr

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 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 požádal Věru Krčmovou
a místostarostku Ludmilu Hrubešovou o ověření zápisu tohoto zasedání. Obě zastupitelky
se jmenováním souhlasily.
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3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
3a) Rozpočet města na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města zveřejněn
na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit písemně, ústně nebo na zasedání
zastupitelstva města.
Součástí rozpočtu města je Příloha č. 1- Rozpočet sociálního fondu. Tvorba a používání
sociálního fondu bude realizována prostřednictvím rozpočtu města v paragrafu „Místní
správa“. Pro rok 2021 je v rozpočtu navržen základní příděl pro SF ve výši 262.000 Kč.
Zastupitelstvu města Veltrusy je předkládán rozpočet na rok 2021 v tomto členění:
Příjmy
37.300 tis. Kč
Výdaje
84.227 tis. Kč
Financování
46.927 tis. Kč
Starosta města přečetl návrh rozpočtu pro rok 2021. Upozornil na úpravu rozpočtu oproti
předloženému návrhu zastupitelům. Město obdrželo upřesnění – navýšení dotace na státní
správu u přenesené působnosti o 85 tis. Kč. Toto navýšení bylo do předloženého rozpočtu
zapracované a o stejnou částku byla na příjmové straně rozpočtu snížena předpokládaná výše
příjmů z DPH. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet pro rok 2021 jako
schodkový. Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích.
K projednávanému bodu a předloženému usnesení neměl žádný zastupitel připomínky.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s písm. b, odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb. Zákon
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet na rok 2021 členěný
dle paragrafů v předloženém znění. Součástí rozpočtu je i Rozpočet sociálního fondu. Schodek
rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích.
Příjmy
37.300 tis. Kč
Výdaje
84.227 tis. Kč
Financování
46.927 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 2.
Po projednání bodu 3a) upozornil zastupitel Andrle, že starosta a místostarosta nemohou být
jmenováni ověřovatelem, proto doporučuje, aby byl ověřovatelem jmenován jiný zastupitel.
Na základě toho starosta jmenoval místo místostarostky ověřovatelem zastupitele Andrleho.
Zastupitel Andrle se jmenováním souhlasil.

3b) Obsazenost kontrolního výboru
Starosta se zeptal zastupitelů, zda se od poslední porady někdo, kromě zastupitele Andrleho,
nerozmyslel, že by chtěl vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru. Pokud tomu tak není,
využil by starosta ochoty zastupitele Andrleho a navrhuje ho zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru. Předtím ještě navrhuje schválit snížení počtu kontrolního výboru
na tři členy.
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Zastupitel M. Ponert souhlasí se snížením počtu členů kontrolního výboru na tři členy,
ale předsedu kontrolního výboru navrhuje zvolit společně s jeho dalšími členy, neboť stejně
nemůže sám zasedat.
Zastupitel Andrle v tom nevidí problém. Ohledně třetího člena stále čeká, zda projeví zájem
někdo ze zastupitelů nebo bude mít návrh na někoho dalšího, kdo by vykonával funkci člena
výboru společně s ním a p. Koldinským.
Starosta navrhuje, schválit dnes snížení počtu členů kontrolního výboru na tři členy
a do příštího zasedání se zastupitel Andrle pokusí připravit návrh kompletního složení členů
výboru.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje snížení počtu členů kontrolního výboru na tři členy.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (p. Havlín)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 3.
Zastupitel Andrle znovu apeluje na zastupitele, že bude rád za jejich návrhy na člena výboru,
který by mohl výbor doplnit a byl by třeba z jiné kandidátky.

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 6. 1. 2021 navrhuje vedení obce poskytnout žadateli
finanční podporu ve výši 5.000 Kč (stejně jako v minulých letech).
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 2020 Spolek pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů
a ekologickou výchovu AVES, z. s. přijal 12 živočichů z katastru města Veltrusy
K projednávanému bodu a předloženému usnesení neměl žádný zastupitel připomínky.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od Spolku pro záchranu ohrožených
a handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu AVES, z. s. ze dne 6. 1. 2021 a rozhodlo,
v souladu s § 102 odst. 3 zákona 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: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 4.

3d) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
(Sociální služby města Kralupy nad Vltavou)

Starosta města předkládá zastupitelstvu ke schválení „Veřejnoprávní smlouvu o poskytování
dotací z rozpočtu města Veltrusy“, kterou uzavírá město Veltrusy s příspěvkovou organizací
Sociální služby města Kralupy.
Předchozí veřejnoprávní smlouva byla uzavřena na dobu 12 měsíců s tím, že její plnění bylo
zahájeno od 1. 2. 2020. Smluvní vztah tedy končí k 31. 1. 2021.
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Tento smluvní vztah zajišťuje poskytování pečovatelských služeb ze strany Sociálních služeb
města Kralup, p. o. občanům města Veltrusy, a to zejména u tohoto typu služeb:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• příp. fakultativní služby
Město Veltrusy hradí pracovní síle (zaměstnankyni Sociálních služeb města Kralup nad
Vltavou) částku 200 kč/hod. + 10 Kč/km (náklady na cestovné); viz předložená veřejnoprávní
smlouva.
Klient (= občan města Veltrusy) dále uzavírá se Sociálními službami „Smlouvu o poskytnutí
sociální služby“ (část 3 podkladů) dle vybraného typu služeb a dle schváleného ceníku Radou
města Kralupy (ze dne 8. 9. 2015, část 4 podkladů).
V navrhovaném rozpočtu na rok 2021 je na § 4351 celková částka 110 tis. Kč.
Spolupráce s dojíždějící pečovatelkou probíhala v uplynulém roce bez problémů, službu
využívalo zpravidla 3-6 občanů Veltrus.
K projednávanému bodu a předloženému usnesení neměl žádný zastupitel připomínky.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou „Veřejnoprávní smlouvu o poskytování
dotací z rozpočtu města Veltrusy“, která bude zajišťovat poskytování sociálních služeb
pro občany města Veltrusy příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou
s účinností od 1. 2. 2021 na dobu 12 měsíců.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 5.

3e) Žádost ZŠ o převedení dotace resp. finančních prostředků z r. 2020
Zastupitelstvo města Veltrusy na svém 18. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, konaném
17. 6. 2020 souhlasilo s poskytnutím finanční podpory ve výši 30.000 Kč ZŠ Veltrusy, p. o.,
na projekt „Škola zdravých vztahů“ v rámci programu „Podpora primární prevence“
ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence.
Vzhledem k tomu, že čerpání dotace pro ZŠ Veltrusy Škola zdravých vztahů, evidenční číslo
PRE/PRI/041051/2020 z Programu 2020 pro poskytování dotací z Fondu prevence, tematické
zadání: Primární prevence, evidenční číslo smlouvy S-2879/OBŘ/2020, bylo prodlouženo
do 31. 8. 2021 navrhuje vedení města podané žádosti ředitelky ZŠ (ze dne 11. 1. 2021) vyhovět
– tedy umožnit převedení již schválenou spoluúčast k uvedenému projektu ve výši 30.000 Kč
z roku 2020 do roku 2021.
Ředitelka ZŠ vysvětluje, že spoluúčast zřizovatele byla podmínkou získání dotace. Vloni škola
nic nevyčerpala, protože děti nebyly od března ve škole. Celkový rozpočet projektu je cca
140.000 Kč, z toho podíl zřizovatele 30.000 Kč a podíl SRPŠ 5.000 Kč. Pokud se nebude akce
realizovat, budou dotaci vracet a vrátí pak samozřejmě i 30.000 Kč městu.
K projednávanému bodu a předloženému usnesení neměl žádný zastupitel připomínky.
NÁVRH USNESENÍ:
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Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost ředitelky ZŠ ze dne 11. 1. 2021 a vzhledem
k tomu, že čerpání dotace pro ZŠ Veltrusy v rámci projektu „Škola zdravých vztahů“, evidenční
číslo PRE/PRI/041051/2020 z Programu 2020 pro poskytování dotací z Fondu prevence,
tematické zadání: Primární prevence, evidenční číslo smlouvy S-2879/OBŘ/2020
bylo prodlouženo do 31. 8. 2021, Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s převedením
a čerpáním spoluúčasti města ve výši 30.000 Kč z roku 2020 do roku 2021.
HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 6.

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4a) Dodatek k SoD – územní plán
Na základě dosavadního nadstandardního projednávání územního plánu (od roku 2016
dosud), během kterého se kromě velkého počtu připomínek, námitek a podnětů od vlastníků
pozemků, dotčených orgánů i od občanů objevily nové skutečnosti a důvody k prověření
problémových lokalit (zejména lokalita „V Rovném“ a záměr 11 skladových areálů) navrhuje
vedení města uzavřít Dodatek ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem ÚP – U 24, s. r. o.
Odůvodnění Dodatku je podrobně rozepsáno ve 2. části podkladů a vychází především
z právního názoru, resp. doporučení advokátů Zahumenských, kteří se uvedenou lokalitou
a záměrem podrobně zabývali. Z právní analýzy (část 4 podkladů; shrnutí obdrželi zastupitelé
e-mailem 28. 12. 2020) vyplývá doporučení „opakovaného společného jednání“ a to
s doplněním zadání regulačního plánu včetně etapizace pro uvedenou lokalitu. Dále je žádoucí
do ÚP doplnit zejména požadavky týkající se tzv. modrozelené infrastruktury, prověření
technické infrastruktury (kapacita ČOV a kanalizací), zapracování změn nového vymezení
záplavových území KÚ Středočeského kraje (z r. 2020) aj.
Vlastní Dodatek byl též prověřen u administrátora této veřejné zakázky Otidea avz, s. r. o.
Zastupitelé mají k dispozici také Smlouvu o dílo s U 24, s. r. o. ze dne 11. 8. 2016.
Místostarostka doplňuje, že dle důvodů, které uvedl starosta, bude potřeba ještě minimálně
2 projednávání, se kterými původní Smlouva nepočítala. Dodatek smluvně podchytí podmínky
a cenu těchto dalších projednávání při tvorbě UP.
se ptá, jak dlouho už se územní plán vytváří a jaký je předpokládaný datum
dokončení. Starosta odpovídá, že smlouva byla podepsána v srpnu 2016. Územní plán by rádi
dokončili do konce letošního roku.
Starosta doplňuje, že tvorba územního plánu byla vysoutěžena za 622.000 Kč bez DPH.
Na projekt městu vyšly 2 dotace, 485.000 Kč z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) a přes
100.000 Kč z ESF. Více jak polovina nákladů na územní plán je hrazena z jiných zdrojů.
V letošním rozpočtu je na územní plán schválená částka 300.000 Kč.
Zastupitel Štulík zmiňuje větu na konci 6. odstavce v článku II., ve které je uvedeno,
že “Jednání nad rámec harmonogramu budou fakturována zvlášť ...” Ptá se, jestli je to nad
rámec zde uvedeného harmonogramu. Žádá společně se zastupitelem M. Ponertem
o vysvětlení, co tato věta znamená a zda při stanovení ceny za jednotlivé etapy vycházeli z této
kalkulace. Starosta společně s místostarostkou vysvětlují, že cenu jednotlivých etap zhotovitel
stanovil na základě odhadu časové náročnosti a množství předpokládané práce pro danou
etapu. Ceny za etapu jsou konečné. Zmiňovaná sazba nad rámec harmonogramu bude využita
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a fakturována v případě, že zastupitelé požádají o další jednání či činnosti, které
v harmonogramu nejsou obsaženy.
Zastupitel Štulík se ptá, zda zhotovitel bude chtít doplatit práce, které zhotovitel prováděl
v roce 2020 a nefakturoval je. Starosta odpovídá, že ne, Dodatek se týká prací, které budou
učiněny po podpisu Dodatku.
Zastupitel Havlín se informuje, že se zdrží při hlasování, protože nesouhlasí s důvody,
na základě kterých mají být zapracovány změny do současné verze nového UP. Na tvorbě
smlouvy se nepodílel a se smlouvou nebyl seznámen. Dále se ptá, jestli 46.000 Kč za zpracování
čistopisu znamená, že byl čistopis již zpracován. Starosta odpovídá, že čistopis zpracovaný
není. Zastupitel Havlín namítá, proč je součástí Dodatku. Místostarostka odpovídá, že tato
položka v Dodatku není, je uvedena v odůvodnění Dodatku. Starosta dodává, že zastupitelé
dostali původní smlouvu z r. 2016 i odůvodnění Dodatku společně s podklady na zasedání
e-mailem
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí – na základě uvedených skutečností v důvodové zprávě
– s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem územního plánu
U 24, s. r. o., IČO: 43870538 ve výši 182.000 Kč bez DPH tj. 220.220 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ: pro návrh 6 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželi se 3 členové (p. Havlín,
Mgr. Ing. M. Ponert, Ing. Štulík)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 7.

5. INFORMACE
5a) Vedení obce
5ai)

Probíhající opravy a projekty
LÉKAŘSKÝ DŮM
Lékařský dům zdárně “roste”. Na včerejším kontrolním dnu bylo vše v pořádku,
klimatické podmínky ke stavbě jsou zatím také příznivé.
KOMUNITNÍ CENTRUM
Minulý týden proběhla koordinační schůzka mezi zhotovitelem, koordinátorem BOZP
Ing. Lipovským, stavebním dozorem Ing. Bulou a dotačním manažerem panem
Tivodarem. Stavební dozor určil požadavky na zařízení staveniště. Nyní je zásadní,
aby měli lékařky kde ordinovat. Město obdrželo souhlas z Krajské hygienické stanice
pro oba objekty, kde se budou nacházet přechodné lékařské ordinace, nyní se čeká
na PBŘ a souhlas od hasičů.
KOMUNIKACE U HŘBITOVA
Aktuálně probíhají přípravné projektové práce na komunikace u hřbitova. Zhotovitel
je povinen předložit upravenou projektovou dokumentaci a vyjádření dotčených
orgánů, především vyjádření odboru dopravy Kralupy nad Vltavou.

5aii)

Finanční dar (Obec Zlosyň, Nová Ves)
Od obce Zlosyň se podařilo získat příspěvek ve výši 50.000 Kč na pořízení vozidla
městské policie a byla již podepsaná smlouva. Nová Ves odsouhlasila finanční
příspěvek ve výši 35.000 Kč

strana 7 z 12

5aiii)

Rozpočtové opatření č. 5/2020
Starosta města předkládá zastupitelům na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2020
(část 2 podkladů), které provedl v rámci svých kompetencí (schváleno
na zastupitelstvu 17. 6. 2020 z. č. 18), kdy má pravomoc provádět jednotlivá
rozpočtová opatření v částkách až do výše 200 tis. Kč.
Jedná se o opravu zaúčtování daru na zeleň ve výši 10.000 Kč a dotace od obce
na činnost Městské policie ve výši 50.000 Kč, které nebyly do konce roku připsány na
účet.
Rozpočtová úprava proběhne v rámci jednotlivých příjmů, a to tak, že se celkový
objem příjmů, výdajů i financování nemění. 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.
Rozpis je uveden v příloze k rozpočtovému opatření č. 5/2020.
K projednávanému bodu a předloženému usnesení neměl žádný zastupitel
připomínky.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2020, které bylo
provedeno starostou z důvodu žádoucích oprav zaúčtování dotace a daru
dle předložené důvodové zprávy a přílohy.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 8.

5aiv)

Žádost (SH ČMS SDH Veltrusy)
Starosta přivítal starostu SDH pana Antonína Pražáka a pana Josefa Dolejšího z SDH
Veltrusy, kteří přišli informovat o významném výročí, které bude SDH slavit
a o záměru, který na toto výročí připravili a předal jim slovo.
Starosta SDH informuje, že sbor byl založená v roce 1881 a letos oslaví 140 let
od svého založení. Veltruský sbor patří mezi jedny z nejstarších hasičských sborů
ve Středočeském kraji i v ČR. K tomuto významnému výročí chtějí nechat zhotovit
slavnostní historický prapor, který hasiči ve Veltrusích nikdy neměli. Výroba praporu
je časově velice náročná a trvá 4-6 měsíců, jelikož je vyšívaný ručně. Cena praporu
se pohybuje od 80.000 Kč do 100.000 Kč. Starosta SDH nechal promítnou grafické
návrhy slavnostního praporu a dodává, že oslavy jsou plánované na 18. září 2021
a je nutné zadat objednávku do výroby co nejdříve. Částku je nutné uhradit celou,
do té doby výrobce prapor vyrábět nezačne. Na pořízení slavnostního praporu
se rozhodli v tomto roce vyhlásit veřejnou sbírku. Sbírka bude probíhat od jara
do podzimu. Dále mají příslib sponzorů minimálně ve výši 40 % z celkové částky. Každý
z hasičů také přispěje finanční hotovostí. Aby se ale slavnostní prapor stihl vyrobit
do termínu oslav, je nutné částku uhradit dříve, než bude ukončena sbírka. Z tohoto
důvodu se SDH obrací na město se žádostí o poskytnutí bezúročné půjčky na pořízení
slavnostního historického praporu. Starosta SDH dále informuje o problémech
s
. Částka, o kterou SDH i město přišlo se pohybuje kolem
150.000 Kč. V pátek bude podáno společné trestní oznámení. Pokud by se někdo
chtěl ohledně této záležitosti dozvědět více informací, jsou ochotni vše vysvětlit
a ukázat.
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Pan Dolejší doplňuje, že uvedená částka není pouze za prapor, ale i za výstroj
k prezentaci (postroj pro vlajkonoše, pouzdro na vlajku, stojan).
Zastupitel Štulík by se rád vyjádřil ke grafickým návrhům slavnostního praporu. Místo
postavy navrhuje nechat na prapor vyšít kostel a v pozadí navržený zámek. Starosta
SDH odpovídá, že se nejedná o finální návrh. Starosta města doplňuje, že použití
symbolu zámku není jednoduchá záležitost, musel by se žádat souhlas u NPÚ, že jejich
symbol (zámek) můžeme použít.
Zastupitel Havlín se ptá, zda by nestálo za to, nechat zpracovat kvalitní grafický návrh
přímo od grafika, vzhledem k tomu, o jak velkou částku se jedná. Starosta SDH
odpovídá že se jedná o prvotní návrh/představu, jak by měl prapor vypadat,
samozřejmě nechají zpracovat kvalitnější grafický návrh.
Zastupitel Novák se ptá, zda v případě, že se ve sbírce nepodaří vybrat potřebnou
částku, budou žádat město o dotaci. Předpokládá, že částku vyberou, ale důvěra lidí
není, potom co nyní se stalo, velká. Starosta SDH odpovídá, že cca 30 – 40 % mají
pokrytých od dlouhodobých sponzorů, kteří přispívají každoročně částkou
cca 10.000 Kč. Nějaké peníze má SDH na účtu a částka, kterou by městu vraceli
a kterou by potřebovali vybrat ve sbírce je cca 40.000 Kč - 50.000 Kč. Zastupitel Novák
si myslí, že by mohl SDH požádat město o příspěvek, město by mohlo nějakou částkou
přispět. Starosta SDH odpovídá, že mají v plánu požádat město o finanční spoluúčast
přímo na pořádání oslavy.
Zastupitel M. Ponert se ptá na organizační změny v SDH. Na poslední výroční schůzi
byl starostou SDH zvolen M. Florian, ale nyní jako starosta vystupuje A. Pražák.
Starosta SDH vysvětluje, že je pan Florian pracovně velmi vytížený a začal studovat.
Z těchto důvodů sám z funkce rezignoval a SDH musel situaci ihned řešit. Konalo se
nové online hlasování, při kterém byl zvolen nový předseda. Výroční schůzi, která
byla plánovaná na 9. 1. 2021 se z důvodů vládních nařízení nekonala, další termín
výroční schůze je naplánovaný na 27. 3. 2021. V případě, že to vládní nařízení
nedovolí, termín výroční schůze bude přesunut pravděpodobně na květen.
Starosta města konstatuje, že zastupitelstvo dnes pravděpodobně nebude hlasovat
o 100.000 Kč půjčce, ale předpokládá, že by se mohli dohodnout do příštího zasedání
po poradě s účetní a s finančním výborem. Navrhuje, že pokud se podaří sehnat
⅓ nákladů od sponzorů a ⅓ se podaří vybrat ve sbírce, ⅓ finančních prostředků
by poskytlo město.
Zastupitel Havlín navrhuje přijmout usnesení, že město souhlasí s poskytnutím
půjčky a další záležitosti se mohou vyřešit později. Starosta doplňuje, že bude nutné
nechat připravit smlouvu o půjčce, kterou musí schválit zastupitelstvo. Zastupitelka
Šťastná dodává, že bude třeba prověřit poskytnutí půjčky v položkách schváleného
rozpočtu a popř. připravit rozpočtové opatření
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky pro SH ČMS
SDH Veltrusy do výše 100.000 Kč na pořízení slavnostního historického praporu
a pověřuje vedení města přípravou smlouvy o půjčce. Splatnost půjčky bude
k 15. 12. 2021.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 9.
strana 9 z 12

5av)

Různé
Zastupitele bude čekat porada na téma ZŠ. Starosta informuje o dopisech
od starostky Vojkovic, paní Koberové. Jeden dopis je adresován starostovi Veltrus
a druhý starostovi Kralup nad Vltavou. Starostka chce vědět, jestli se podařil nějaký
posun ohledně přístavby ZŠ a jak to bude se zápisem do 6. ročníků v září 2021.
Starosta připraví reakci na doručený dopis. Situaci se základní školou je potřeba
posunout a je nutné vyhlásit výběrové řízení na vypracování projektové
dokumentace. Oba dopisy obdrželi zastupitelé v doplňujících podkladech 20. 1. 2021.
Dále se aktuálně řeší poptávka na projektovou dokumentaci na rekonstrukci
elektroinstalace ve škole.

5b) Výbory
VÝBOR PRO ROZVOJ OBCE EKOLOGII A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Zastupitelka Krčmová informuje, že se výbor nyní zabývá registrací seniorů 80+ k očkováním
proti nemoci Covid 19. Starosta informuje, že dle informací z vedení města Kralupy na Vltavou
by mělo být v Kralupech zřízeno očkovací místo. Starosta doplňuje, že v příštích dnech bude
občanům do schránek doručen veltruský infolist, ve kterém budou informace ohledně
očkování uvedeny, stejně tak jsou zveřejněny i na webových stránkách města. Zastupitel
Novák se ptá, kolik je seniorů starších 80 let. Zastupitelka Krčmová odpovídá, že celkem je jich
65. Vyzývá občany, aby se ozvali, pokud budou s registrací potřebovat pomoc.

5c) Zastupitelé
Žádné informace nebyly.

6. DISKUZE
by rád vyřešil stále otevřenou záležitost týkající se zabrané části městské parcely
(lokalita řadovek v ulici Lomená). Rád by se zeptal, jestli se v této záležitosti podaří letos
pokročit. Starosta odpovídá, že tento týden navštívil vedení města geodet, který byl v prosinci
na místě vyměřovat. Vedení města má k dispozici skutečné zaměření reálného stavu, které
bylo podáno na katastr nemovitostí. Geodet dále přislíbil zjistit plochu předmětných částí
pozemku, které patří městu. Představa starosty je taková, že (po schválené výjimce)
by se mohl např. realizovat zúžený chodník o šířce 120 cm (norma je 150 cm). Zelené ohrazení
by se posunulo tak, aby měli občané možnost část městského pozemku odkoupit.
by rád věděl, kdy bude možnost se znovu sejít v kanceláři se všemi sousedy jako
to bylo tenkrát. Starosta odpovídá, že další schůzka je určitě na místě, ale až poté, co bude
znát město přesné metry a bude mít k dispozici návrh řešení právního zástupce města. Až bude
mít vedení města vše potřebné, dotčení sousedé obdrží pozvání na schůzku.
Zastupitel Novák se ptá, zda vedení města řeší i stejnou situaci u druhé řady bytovek. Domnívá
se, že by bylo vhodné vyřešit obě záležitosti najednou. Starosta odpovídá, že je to možné.
Zatím začali jednat s touto skupinou občanů vzhledem k úvaze zbudovat chodník
k zahradnictví.

7. ZÁVĚR
Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a v 20:35 hodin ukončil
24. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat
24. 2. 2021 od 18:30 v hasičském domě.
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Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 20. 01. 2021 – zápis číslo 24
1.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 24. zasedání.
Schváleno: 9-0-0

2.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s písm. b, odst. 2, § 84 zákona 128/2000 Sb. Zákon
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet na rok 2021
členěný dle paragrafů v předloženém znění. Součástí rozpočtu je i Rozpočet sociálního fondu.
Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích.
Příjmy
37.300 tis. Kč
Výdaje
84.227 tis. Kč
Financování
46.927 tis. Kč.
Schváleno: 9-0-0

3.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje snížení počtu členů kontrolního výboru na tři členy.
Schváleno: 8-0-1

4.

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od Spolku pro záchranu ohrožených
a handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu AVES, z. s. ze dne 6. 1. 2021 a rozhodlo,
v souladu s § 102 odst. 3 zákona 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: 9-0-0

5.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou „Veřejnoprávní smlouvu o poskytování
dotací z rozpočtu města Veltrusy“, která bude zajišťovat poskytování sociálních služeb
pro občany města Veltrusy příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad Vltavou
s účinností od 1. 2. 2021 na dobu 12 měsíců.
Schváleno: 9-0-0

6.

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost ředitelky ZŠ ze dne 11. 1. 2021 a vzhledem
k tomu, že čerpání dotace pro ZŠ Veltrusy v rámci projektu „Škola zdravých vztahů“, evidenční
číslo PRE/PRI/041051/2020 z Programu 2020 pro poskytování dotací z Fondu prevence,
tematické zadání: Primární prevence, evidenční číslo smlouvy S-2879/OBŘ/2020
bylo prodlouženo do 31. 8. 2021, Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s převedením
a čerpáním spoluúčasti města ve výši 30.000 Kč z roku 2020 do roku 2021.
Schváleno: 9-0-0

7.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí – na základě uvedených skutečností v důvodové zprávě
– s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem územního plánu
U 24, s. r. o., IČO: 43870538 ve výši 182.000 Kč bez DPH tj. 220.220 Kč vč. DPH.
Schváleno: 6-0-3

8.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2020, které bylo provedeno
starostou z důvodu žádoucích oprav zaúčtování dotace a daru dle předložené důvodové zprávy
a přílohy.
Schváleno: 9-0-0
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9.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky pro SH ČMS SDH
Veltrusy do výše 100.000 Kč na pořízení slavnostního historického praporu a pověřuje vedení
města přípravou smlouvy o půjčce. Splatnost půjčky bude k 15. 12. 2021.
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:
Věra Krčmová:
Starosta:
Mgr. Filip Volák:
Zapsala:

Nikola Formanová
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