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Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, konaného 28. 7. 2021 od 18:30 hodin. 
 

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

Doba trvání: 18:40 – 20:35 

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

Ověřovatelé: Bronislav Havlín, Ing. Barbora Šťastná 

Omluveni: Ing. Novák Martin, Kyselý Richard 

Občané: 2 

 

Schválený program:  

1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Nájemní smlouva byt čp. 439 

b) Dotace KUSK pro ZŠ 

c) Dotace KUSK – smlouva na Happening 2021 

d) Dotace na zateplení KC – odstoupení 
e) Jednací řád zastupitelstva města Veltrusy 

4) Veřejné zakázky 

a) VZMR „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“ – aktualizace 

rozpočtu  
b) Lékařský dům – 2.NP 

5) Informace 

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

ii. Různé 

b) výborů 

c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr  
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1. ÚVOD, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

V 18:40 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil 30. 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 21. 7. 2021 do 28. 7. 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 a zasedání bude tzv. streamováno, aby k němu měli přístup 
občané i ze svých domovů. Ze streamu není pořizován záznam a nebude tudíž ani nikde 
zveřejněn, není potřeba řešit ochranu osobních údajů. Starosta poděkoval vedení školy 
za zapůjčení prostor učebny v ZŠ pro konání zasedání. 

Starosta seznámil přítomné s aktuálním návrhem programu, který nedoznal žádné změny, 
jen doplnění v bodě 4a). Zastupitel Andrle se dotázal přítomných zastupitelů na připomínky 
k jednacímu řádu, k nimž opakovaně vybízel, ale dosud žádné neobdržel. Ministerstvo vnitra 

již k navrhované variantě zaslalo souhlasné stanovisko. Současný jednací řád není v souladu 
s platnou legislativou, proto by zahrnul jednací řád na program zasedání. Zastupitelka Šťastná 

si stěžuje, že jde jen o kopii vzoru Ministerstva vnitra, neřeší žádné místní postupy, je potřeba 
doplnit zásadní věci (streamování, vyjadřování občanů, dotazy, tvorba zápisu) 
a to je na kompletní předělání JŘ. Zastupitel Andrle opakovaně nabízí schůzku a diskuzi 
nad úpravami. Starosta vyzývá k zaslání připomínek, se kterými se dá dále pracovat. 
Zastupitelka Šťastná se domnívá, že pokud by se měl nový jednací řád schválit, tak jen 
z důvodu nahrazení toho původního, který není v souladu se zákonem. Následně by ale měla 
proběhnout další diskuze schválení doplněné verze. Místostarostce chybí v JŘ detaily typu, 
kde občan najde na úřadě zápis k nahlédnutí, není např. dořešené číslování zápisů. Zastupitel 

Andrle považuje tyto informace za velmi detailní a nedomnívá se, že je potřeba vše urychleně 
řešit v JŘ, zadání znělo připravit základní rámec, který nebude v rozporu se zákonem. V tomto 
znění byl již předložen na minulém zasedání a za měsíc se nikam nepokročilo. Navrhuje 
zastupitelům představení aplikace usneseni.cz, která např. číslování zápisů a usnesení řeší 
automaticky. Zastupitelka Bělková nerozumí tomu, proč se navrhovaný JŘ posílal na MV 
ke schválení, což vzniklo jako požadavek na minulém zasedání. Zastupitelstvo má k dispozici 
variantu, která je v souladu se zákonem, posvěcená MV, písemné připomínky nikdo neposlal, 

opět zaznívá na poslední chvíli jen spousta ústních připomínek a nikam to nevede. Navrhuje 
nechat schválení JŘ na programu. 

Starosta dal hlasovat o návrhu změněného programu. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 30. zasedání: 
1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Nájemní smlouva byt č. p. 439 

b) Dotace KUSK pro ZŠ 

c) Dotace KUSK – smlouva na Happening 2021 

d) Dotace na zateplení KC – odstoupení 
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4) Veřejné zakázky 

a) ZMR „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“ – aktualizace 

rozpočtu  
b) Lékařský dům – 2.NP 

5) Informace 

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

ii. Různé 

b) výborů 

c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 

O návrhu se nehlasovalo. 

PROTINÁVRH USNESENÍ (Mgr. Bělková) 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 30. zasedání: 
1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Nájemní smlouva byt č. p. 439 

b) Dotace KUSK pro ZŠ 

c) Dotace KUSK – smlouva na Happening 2021 

d) Dotace na zateplení KC – odstoupení 
e) Jednací řád zastupitelstva města Veltrusy 

4) Veřejné zakázky 

c) ZMR „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“ – aktualizace 

rozpočtu  
d) Lékařský dům – 2.NP 

5) Informace 

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

ii. Různé 

b) výborů 

c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 1 člen (Mgr. Ing. Ponert), zdržel se 1 
člen (Ing. Šťastná). 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 1. 

2. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ 

Dle jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy starosta požádal Bronislava Havlína 
a Ing. Barboru Šťastnou o ověření zápisu tohoto zasedání. Jmenovaní souhlasili. 
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3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA 

3a)  Nájemní smlouva (byt č. p. 439) 

Vedení města předkládá zastupitelům ke schválení nájemní smlouvu na byt, který se nachází 
v domě čp. 439 v majetku města. Na základě usnesení zastupitelstva z 26. 6. 2019 byla původní 
smlouva ukončena, předložená nová nájemní smlouva vychází z platné legislativy, nájem 
je uzavírán na doživotní užívání současného nájemce a upravuje nájemné na 2.500 Kč za měsíc. 

Zastupitelka Bělková se ptá, zda by šel ve smlouvě v článku IV. v bodě 1 upravit termín 
na oznámení navýšení nájemného vzhledem k inflaci. Oznámení má být učiněno do 30. června 
a nová cena má být platná od 1. července. Navrhuje oznámení do 31. května. Místostarostka 

uvádí, že míra inflace je vyhlášena začátkem března a je veřejně dostupná na internetu, 
takže nájemce si ji může zjistit včas. Starosta souhlasí s posunutím termínu na květen.  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění 
s , nar.  bytem , na doživotní 
užívání bytu, který se nachází v domě na adrese Klicperova č. p. 439, Veltrusy. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 2. 

3b) Dotace KUSK pro ZŠ 

Vedení města obdrželo 14. 7. 2021 žádost ředitelky ZŠ o souhlas s přijetím dotace 
Středočeského kraje a o spoluúčasti města na této dotaci ve výši 30.000 Kč. 

Dotace je poskytnuta na projekt „Škola je, kdekoliv jsme spolu“ ve výši 83.600 Kč, část projektu 
bude financovaná z vlastních zdrojů (30.000 Kč z rozpočtu města, 10.000 Kč z rozpočtu ZŠ). 
Zastupitelé obdrželi celkový rozpočet projektu, který je ve výši 123.600 Kč (část 3 podkladů). 

Případné dotazy může objasnit paní ředitelka ZŠ, která je přítomna na zasedání. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s přijetím dotace schválené zastupitelstvem 
Středočeského kraje 28. 6. 2021 ve výši 83.600 Kč a s poskytnutím finanční spoluúčasti ve výši 
30.000 Kč na projekt „Škola je, kdekoliv jsme spolu“ pro ZŠ Veltrusy, příspěvkovou organizaci, 
ze Středočeského Fondu prevence, tematické zadání Primární prevence, evidenční číslo žádosti 
PRE/PŘI/044200/2021. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 3 

3c)  Přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Happening na starém mostě 

Na základě schválené dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt 
„Happening na starém mostě – 6. ročník“ předkládá zastupitelka Barbora Bělková návrh 
na schválení přijetí dotace ve výši 49 % z celkových uznatelných nákladů akce, které budou 
činit odhadem 155.000 Kč (tj. jedná se o dotaci max. 75.950 Kč). 

Starosta doplnil, že akce bude financována také sponzorskými dary a z rozpočtu města. Povodí 
Vltavy vyjádřilo s pořádáním akce souhlas. 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje přijetí dotace na akci „Happening na starém mostě – 

6. ročník“ z Programu 2021 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 49 % 
z celkových uznatelných nákladů akce. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 4 

 se ptá na současnou cenu za pronájem pozemku dle smlouvy. Starosta 

odpovídá, že cena je 5.770 Kč za rok. Místostarostka doplňuje, že částka není pouze 
za pronájem dřevníků, ale i za pozemek vedle nich, který je také v majetku města. Starosta 

dodává, že vlastníci mohou pozemky dále využívat dle smlouvy a mohou provést potřebné 
opravy včetně rekonstrukce plotu, město případně zařídí umístění kontejneru.  

3d)  Dotace na zateplení Komunitního centra – odstoupení 
Na projekt Vybudování multifunkčního komunitního centra Město Veltrusy obdrželo současně 
3 dotace z různých dotačních titulů (Operační program životního prostředí, Ministerstvo 
pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program).  

Po vyhodnocení všech obdržených dotací je jako nejvýhodnější čerpat dotace jen ze dvou 
titulů – z MMR a IROP (celkem dotace 12 278 094 Kč) – část 2 podkladů. Většina uznatelných 
výdajů dotace OPŽP se kryje s uznatelnými výdaji dotace z MMR. Dotační prostředky již byly 
průběžně čerpány z dotačního programu MMR a v případě, že by se nárokovala dotaci z OPŽP, 
hrozí zrušení dotace z MMR kvůli dvojímu financování. 

Proto vedení města předkládá zastupitelům ke schválení následující usnesení. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje odstoupení od žádosti o poskytnutí dotace ze Státního 
fondu životního prostředí na projekt „Zateplení, zdroj tepla a OS v budově komunitního centra 
ve městě Veltrusy“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011885. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členům, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 5 

3e)  Jednací řád zastupitelstva města Veltrusy 

Na základě dlouhodobého požadavku starosty na aktualizaci dokumentu – Jednacího řádu 
Zastupitelstva města Veltrusy (dále jen JŘ), zpracoval kontrolní výbor (dále jen KoVy) návrh JŘ. 
Návrh JŘ vychází ze vzoru ministerstva vnitra pro obce bez rady a tajemníka. Do upraveného 
vzoru byly zapracovány prodiskutované změny ze schůzky KoVy a vedení města.  

Návrh předloženého jednacího řádu si zachovává praktickou obecnost bez technických 
detailů. Technické detaily např. přípravy podkladů, průběhu/promítání/streamování zasedání 
či vytváření a anonymizace zápisů a usnesení předpokládáme, že bude vyřešeno na úrovni 
domluvy mezi zastupiteli či vnitřních předpisů úřadu. 

Předpokládaná účinnost JŘ je od 1. srpna 2021. Platnost předchozího JŘ z 24. června 2013 
se ruší. 

Zastupitelka Šťastná se domnívá, že uvedené detaily JŘ by měly být řešeny pouze v rámci 
jednacího řádu. Zastupitelka Šťastná navrhuje v článku 10 bodě 2g) vyměnit “totožnost 
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omluvených a neomluvených členů zastupitelstva” za “totožnost nepřítomných…” Dále 
v článku 4 bodě 7 navrhuje změnit zasílání podkladů zastupitelům ze 6 na 7 dní před konáním 
zasedání. Zastupitel Andrle přiznává, že ve vzoru MV bylo původně 7 dní, ale podklady 
se dávají dohromady z různých důvodů na poslední chvíli, a proto by navrhoval ponechat větší 
vůli. Na zveřejnění programu zůstává lhůta 7 dní předem. Zastupitelka Šťastná navrhuje 

rovněž body, které přijdou v doplňku v pozdější lhůtě, aby nebyly předmětem schvalování, 
hlavně smlouvy by chtěla mít k dispozici 7 dní předem. Zastupitel Andrle oponuje, že to není 
vždy v možnostech vedení města. Věří, že vedení města dělá vše pro to, aby zastupitelé měli 
podklady co nejdříve a měli dostatek času se s nimi seznámit. Ale vlastní zařazení bodu 
na program jednání lze provést těsně před schvalováním programu i v průběhu zasedání. 
Podklady lze vysvětlit i ústně na místě. A na zastupiteli je potom, jestli pro nový bod bude 
hlasovat nebo ne. Starosta uvádí konkrétní příklady z praxe, kdy v případě neschválení bodu 
souvisejícího např. s aktuální stavbou, byť jsou podklady dodány po lhůtě 7 dní, mohou 
vzniknout problémy typu odstoupení od smlouvy zhotovitelem, platba penále městem apod. 
Nyní je v procesu 5 staveb současně a někdy 7 dní předem podklady prostě k dispozici nejsou. 
Je pak na zastupitelích, jak se zachovají.  podotýká, že Ministerstvo vnitra 
by s touto úpravou JŘ, který by omezoval právo zastupitele na přidání bodu na jednání, mělo 
problém. Zastupitelka Šťastná si stěžuje, že i tento bod byl přidán na program na poslední 
chvíli. Zastupitelka Bělková oponuje, že teprve v pondělí večer na poradě dostal zastupitel 
Andrle vyrozumění z MV, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, o schválení návrhu JŘ, 
navíc problematika se řešila již před měsícem. Zastupitelka Šťastná se ptá, zda je nutné 
na schvalování ověřovatelů, starosta odpovídá, že jde o formalitu, jedno usnesení navíc. 
Zastupitelka Šťastná se dotazuje na případ, kdy ověřovatel nebude souhlasit se zněním zápisu 
a odmítne zápis podepsat. Zastupitel Andrle vysvětluje, že o případných odůvodněných 
námitkách ověřovatele se bude podle článku 10 bodu 4 hlasovat na následujícím zasedání. 
Místostarostka se ptá, jakým způsobem má zastupitel námitku podat, zastupitel Andrle 

odpovídá, že může námitku podat písemně i ústně na místě. Zastupitelka Šťastná dále 
požaduje, aby v článku 6 bodě 5 bylo vymazáno, že zapisovatel bude zaměstnanec MěÚ. 
Místostarostka postrádá v JŘ informaci, jak se bude uchovávat záznam, kdo je za něj 
zodpovědný a kdo k němu má přístup. Zastupitel Andrle uvádí, že při diskuzi s vedením města 
nedošlo ke shodě, musí se tedy ctít zákon, především o ochraně osobních údajů. Starosta 

navrhuje sejít se k diskuzi nad doplněním JŘ v polovině září 2021. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje jednací řád zastupitelstva města Veltrusy 
v předloženém a během diskuze upraveném znění. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členům, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 6 

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4a) VZMR Seifertova, Třebízského – aktualizace rozpočtu 

Vedení města požádalo zhotovitele zakázky „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského 
a Alešova“ firmu Commatel-Uher, s. r. o., o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí 
zakázky. Zároveň při realizaci zakázky byly zhotovitelem zjištěny rozdíly mezi rozpočtovanými 
pracemi a skutečností. Rozdíly vznikly vyčleněním prací a materiálu z celkového rozpočtu 
projektu z důvodu, že město realizuje jen část projektu zpracovaného arch. Hánlem. 
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Vedení města proto předkládá zastupitelům ke schválení objednání dodatečných stavebních 
prací dle cenové nabídky a navýšení rozpočtu zakázky dle ZL č. 1. 

Cenová nabídka vyčísluje dodatečné stavební práce v celkové hodnotě 353.748,87 Kč bez DPH 
(428.036,13 Kč vč. DPH), které město od zhotovitele požaduje. Jedná se o propojení opravené 
křižovatky Jungmannova/Žižkova/Třebízského a VZMR ‚Rekonstrukce částí ulic Seifertova, 
Třebízského a Alešova‘ v ulici Třebízského. Jedná se o opravu povrchu silnice a vybudování 
nového chodníku podél domu č. p. 41. Dále vzhledem k rozbitému povrchu části chodníku 
z asfaltu v Seifertově ulici mezi nově vybudovaným přechodem a domem č. p. 481 
byl zhotovitel požádán o výměnu povrchu této části chodníku na zámkovou dlažbu.  

Propojení Třebízského ul. 182.105,68 Kč  (220.347,87 Kč vč. DPH) 

Chodník Seifertova  171.643,18 Kč  (201.688,25 Kč vč. DPH) 

ZL č. 1 zahrnuje více a méněpráce zakázky „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského 
a Alešova“. Tím dojde k navýšení zakázky o 52.185,25 Kč bez DPH (63.144,15 Kč vč. DPH). 

Vícepráce  926.685,80 Kč bez DPH 

Méněpráce  874.500,55 Kč bez DPH 

Tím dojde k navýšení rozpočtu zakázky o 52.185,25 Kč na 4.346.808,52 Kč bez DPH 
(5.259.638,31 Kč vč. DPH). 

Zastupitel Havlín se ptá, kde se vzalo méněprací za 900 tis. Kč. Starosta vysvětluje, že při 
tvorbě a úpravě rozpočtu došlo k nepřesnostem, které byly odhaleny až během prací. 
Zastupitel Havlín vybízí k přečtení zápisu č. 2 minulého kontrolního výboru, je potřeba věnovat 
dostatek pozornosti přípravě zakázky. Starosta uvádí, že chyby se stávají, dělají je rozpočtáři, 
projektanti i stavební dozor, není to žádný záměr. Místostarostka vysvětluje, že původní 
kompletní projekt byl redukován a při tom vznikly chyby v některých položkách. Skrývka silnice 
v Třebízského probíhá nakonec ve větším rozsahu, než bylo v plánu, aby nová silnice navázala 
plynule na čerstvě opravenou křižovatku. Starosta doplňuje, že všichni zájemci o VZ měli 
stejné podmínky a naceňovali zakázku podle stejných rozpočtových tabulek. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí objednání stavebních prací na rekonstrukci části 
silnice a vybudování části chodníku v ulici Třebízského v předloženém rozsahu prací dle cenové 
nabídky, a to v předpokládané výši 353.748,87 Kč bez DPH (428.036,13 Kč vč. DPH) 
u společnosti Commatel-Uher, s. r. o., IČO 27092348. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 7. 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu navýšení rozpočtu VZMR „Rekonstrukce částí ulic 
Seifertova, Třebízského a Alešova“ dle změnového listu č. 1 o 52.185,25 Kč bez DPH 
na 4.346.808,52 Kč bez DPH (5.259.638,31 Kč vč. DPH). 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Štulík). 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 8. 

4b) Lékařský dům – pořízení výtahu 

Vedení města seznámilo zastupitele města s nabídkou na instalaci výtahu v budoucím 
Lékařském domě. Výtah nebyl součástí zakázky na Lékařský dům. Město se se zhotovitelem 
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nad rámec zakázky dohodlo na vybudování 2. NP včetně instalace sítí pro ordinaci zubaře 
a dentální hygienu. Pro zkolaudování je třeba bezbariérového přístupu do všech ordinací, tedy 
výtahu pro 2. NP. 

Projektant stavby kontaktoval několik výrobců výtahů a prověřil výrobu atypického výtahu, 
který je pro naši stavbu potřebný – vzhledem k dispozici budovy je požadovaný minimální 
dojezd. Firma Uniwel STAVBY po dohodě s výrobcem, který byl ochotný výtah vyrobit, zaslala 
nabídku na dodávku vč. instalace ve výši 747.393,75 Kč bez DPH (904.346,44 Kč vč. DPH) – 

část 2 podkladů. 

Starosta doplnil, že firma Uniwel osloví ještě další výrobce, aby bylo srovnání. Stejně tak vybízí 
zastupitele, aby se ptali po případném zájemci o zubařskou ordinaci. V LD se chystají obklady, 
zrají podlahy, obecně jsou ale problémy s dodáním materiálu. 

5. INFORMACE 

5a) Vedení obce 

5ai) Probíhající projekty a opravy 

KOMUNITNÍ CENTRUM 

Proběhla částečná demontáž střešní krytiny, byla zadána výměna krovu, je připraven 
základ nového stropu nad prvním patrem, po vybetonování budou spodní klenby 
chráněny proti dešti. Proběhla částečná sanace kleneb, jsou vybetonované podlahy 
ve sklepě. Momentálně projektanti řeší venkovní úpravy (chodníky a parkovací stání, 
terasa), které nebyly v projektu. Zve v úterý na kontrolní den v 10:30, je možné 
se domluvit i v odpoledních hodinách. Je potřeba dořešit plynovou a vodovodní 
přípojku.  Více informací bude za měsíc. 

REKONSTRUKCE ULIC SEIFERTOVA, TŘEBÍZSKÉHO A ALEŠOVA 

Stavba pokračuje, starosta apeluje na opatrnost v místě stavby. Problematická 
křižovatka Seifertovy a Třebízského by se měla asfaltovat a během srpna otevřít. 
Později bude následovat ul. Seifertova. 

KANALIZACE V MŠ 

V MŠ probíhají práce na výměně kanalizace, dílčí problém je s materiálem (potřebné 
skruže již nejsou na trhu a řeší se alternativa). Písek byl dodán zdarma ze zlosyňské 
pískovny. 

CHODNÍK U POŠTY 

Firma Komeda rekonstruuje chodník před poštou, knihovnou a pizzerií. Chodník bude 
stát necelých 166 tis. Kč bez DPH, jedná se o plochu 156 m2 – šedá zámková dlažba. 
S rekonstrukcí bylo započato 1. července a do konce srpna by měla být oprava 
dokončena. S přípojkou se bude muset později chodník částečně rozebrat 
(v souvislosti s rekonstrukcí knihovny na byty – na projektu nových bytů pracuje arch. 
Vondrová). 

5ii) Různé 

Starosta by se rád sešel se zastupiteli na poradě 30. srpna a 31. zasedání se bude 
konat 1. září 2021. 32. zasedání se uskuteční 29. září. 
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5b)￫Výbory 

VÝBOR PRO ROZVOJ OBCE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Zastupitelka Krčmová informuje, že stále pomáhají důchodcům, někteří potřebovali 
přiobjednat obědy, někomu pomáhají s drobnými opravami.  

KONTROLNÍ VÝBOR 

Zastupitel Andrle informuje, že se vzhledem k dovoleným od posledního jednání nesešli.  

KULTURNÍ VÝBOR 

Zastupitelka Bělková informovala, že schůze výboru proběhne následující den a řešit se bude 
primárně organizace Happeningu na starém mostě. 

Místostarostka vyzvala předsedy výborů k doplnění zápisů 

5c) Zastupitelé 

Zastupitel Havlín má připomínky k dopravním opatřením u LD (Palackého ul.), samoobsluhy 
a do ulice Alešova. Opatření jsou vesměs zbytečná a omezují a ohrožují dopravu. Nerozumí, 
proč je u pošty půlka silnice zabraná, když tam žádné práce na silnici neprobíhají. Ulice Alešova 
je zavřená měsíc a je tam hotovo práce za 2 dny. Žádá o zaslání dopravních opatření 
schválených policií. Zastupitel Andrle odpovídá, že je vše zveřejněno na úřední desce. Starosta 

vysvětluje, že firmy chtějí být kryté a vše je schválené, sám firmy vybízí, aby zábor zmenšily, 
když ho zrovna nepotřebují. Zastupitel Štulík doplňuje, že průjezd do dvora LD není přístupný, 
vše se odehrává na hlavní ulici, dá se to pochopit. Zastupitel Havlín se dále ptá na termín 
uzavírky v ulici Alešova. Místostarostka odpovídá, že ulice byla uzavřena 14. 7. a má trvat 

měsíc.  

6. DISKUZE 

Ředitelka ZŠ se ptá, zda se nějak posunulo jednání ohledně zadávací dokumentace 
na přístavbu základní školy. Starosta konstatuje, že zatím nejsou k dispozici potřebné 
podklady od gastroprojektanta. 

Ředitelka ZŠ si stěžuje na školní hřiště, kde často řeší nějaký problém, mládež ničí vybavení 
hřiště i venkovní učebny. Je ve spojení s MP, žádala velitele, aby chodili hřiště kontrolovat. 

Starosta navrhuje znovu hledat hlídače a hřiště oficiálně otevřít  

7. ZÁVĚR 

Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a v 20:35 hodin ukončil 
30. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy. Příští zasedání zastupitelstva by se mělo konat 
1. 9. 2021 od 18:30 v hasičském domě.  
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Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 28. 7. 2021 – zápis číslo 30 

 

1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 30. zasedání.  
Schváleno: 7-1-1 

2. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy v předloženém znění 
s , nar.  bytem , na doživotní 
užívání bytu, který se nachází v domě na adrese Klicperova čp. 439, Veltrusy. 
Schváleno: 9-0-0 

3.  Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s přijetím dotace schválené zastupitelstvem 
Středočeského kraje 28. 6. 2021 ve výši 83.600 Kč a s poskytnutím finanční spoluúčasti ve výši 
30.000 Kč na projekt „Škola je, kdekoliv jsme spolu“ pro ZŠ Veltrusy, příspěvkovou organizaci, 
ze Středočeského Fondu prevence, tematické zadání Primární prevence, evidenční číslo 
žádosti PRE/PŘI/044200/2021. 
Schváleno: 9-0-0 

4. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje přijetí dotace na akci „Happening na starém mostě – 

6. ročník“ z Programu 2021 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 49 % 
z celkových uznatelných nákladů akce. 
Schváleno: 9-0-0 

5. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje odstoupení od žádosti o poskytnutí dotace ze Státního 
fondu životního prostředí na projekt „Zateplení, zdroj tepla a OS v budově komunitního centra 
ve městě Veltrusy“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011885. 
Schváleno: 9-0-0 

6. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje jednací řád zastupitelstva města Veltrusy 
v předloženém a během diskuze upraveném znění. 
Schváleno: 9-0-0 

7. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s objednáním stavebních prací na rekonstrukci části 
silnice a vybudování části chodníku v ulici Třebízského v předloženém rozsahu prací dle ZL č. 1, 

a to v předpokládané výši 353.748,87 Kč bez DPH (428.036,13 Kč vč. DPH) u společnosti 
Commatel-Uher, s. r. o., IČO 27092348. 
Schváleno: 9-0-0 

8. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu navýšení rozpočtu VZMR „Rekonstrukce částí ulic 
Seifertova, Třebízského a Alešova“ dle ZL č. 2 o 52.185,25 Kč bez DPH na 4.346.808,52 Kč 
bez DPH (5.259.638,31 Kč vč. DPH). 
Schváleno: 8-0-1 
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Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

Bronislav Havlín:       

Ing. Barbora Šťastná:       

Starosta: 

Mgr. Filip Volák:       

Zapsala:    Nikola Formanová 


