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Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, konaného 2. 2. 2022 od 18:30 hodin. 
 

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

Doba trvání: 18:40 – 20:22 

Přítomni: Ing. Andrle Jakub, Mgr. Bělková Barbora, Ing. Hrubešová Ludmila, Krčmová Věra, 
Ing. Novák Martin, Mgr. Ing. Ponert Martin, Ing. Štulík Vladimír (příchod 18:40), 
Ing. Barbora Šťastná, Mgr. Volák Filip 

Nepřítomni: Havlín Bronislav, Kyselý Richard 

Občané: 5 

Předsedající: Mgr. Filip Volák 

Ověřovatelé: Ing. Andrle Jakub, Krčmová Věra, 

Zapisovatelka: Nikola Formanová 

Datum vyhotovení zápisu: 8. 2. 2022 

 

Schválený program:  

1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Schválení rozpočtu města na rok 2022 

b) Kolektivní smlouva na rok 2022 

c) Žádost o vytvoření dočasného společného školského obvodu pro 2. stupeň (obec Újezdec) 
d) Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotací (Sociální služby města Kralupy nad Vltavou)  

e) Žádost o finanční podporu (AVES, z. s.) 
f) Smlouva o budoucí kupní smlouvě – pozemek parc. č. 1065/22 

g) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

h) Navýšení cen inzerce ve Veltruských listech) 

4) Veřejné zakázky 

a) Dodávka interaktivních dataprojektorů do ZŠ 

b) Komunitní centrum – informace 

5) Informace 

a) vedení obce (a případní hosté) 
i. Probíhající a připravované stavby a projekty 

ii. Úprava společného školského obvodu 

iii. 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 35. 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 26. 1. 2022 do 2. 2. 2022. 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 online. Ze streamu není pořizován záznam a nebude tudíž ani nikde zveřejněn, není 
potřeba řešit ochranu osobních údajů. 

Starosta seznámil přítomné s aktuálním návrhem programu, který doznal jedné změny, 

a to přidání bodu 3h) Navýšení cen inzerce ve Veltruských listech. Starosta dal hlasovat 

o návrhu změněného programu. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 35. zasedání: 
1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Schválení rozpočtu města na rok 2022 

b) Kolektivní smlouva na rok 2022 

c) Žádost o vytvoření dočasného společného školského obvodu pro 2. stupeň (obec Újezdec) 
d) Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotací (Sociální služby města Kralupy nad Vltavou)  
e) Žádost o finanční podporu (AVES, z. s.) 
f) Smlouva o budoucí kupní smlouvě – pozemek parc. č. 1065/22 

g) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

h) Navýšení cen inzerce ve Veltruských listech 

4) Veřejné zakázky 

a) Dodávka interaktivních dataprojektorů do ZŠ 

b) Komunitní centrum – informace 

5) Informace 

a) Vedení obce (a případní hosté) 
i. Probíhající a připravované stavby a projekty 

ii. Úprava společného školského obvodu 

iii. Různé 

b) výborů 

c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen 

(Ing. Hrubešová) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 1. 
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2. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ 

Dle jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy starosta požádal Ing. Jakuba Andrleho 

a Věru Krčmovou o ověření zápisu tohoto zasedání. Jmenovaní souhlasili. Starosta dal 
o návrhu hlasovat. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 2. 

Příchod zastupitele Štulíka 18:40 hod. 

3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA 

3a) Rozpočet města na rok 2022 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vypracovává město 
finanční plán - svůj rozpočet. 

Návrh rozpočtu města na rok 2022 byl 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města 
zveřejněn na úřední desce (od 29. 12. 2021 do 16. 1. 2022) a v elektronické podobě způsobem 
umožňující dálkový přístup. Zároveň byl zveřejněn návrh rozpočtů MŠ a ZŠ na rok 2022. 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit písemně, ústně nebo na zasedání 
zastupitelstva města. 

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny, jako každý rok, zejména daňovými příjmy. Při stanovení jejich 
výše se vychází z předpokládané výše výnosu jednotlivých daní pro předchozí rok z daňové 
kalkulačky RUD. U místních poplatků došlo k navýšení poplatku za komunální odpad z 600 Kč 
na 800 Kč, výše ostatních poplatků se nemění. Příspěvek na výkon státní správy, který je městu 
poskytován prostřednictvím Středočeského kraje, zůstává zhruba na stejné výši. Ostatní 
příjmy rovněž zůstávají téměř stejné jako v roce 2021. 

Výdaje rozpočtu vychází rovněž z výdajů za předchozí rok a zajištění základního chodu města. 
Rozpočet počítá opět s velkými investicemi i s nutnými opravami některých budov – střechy, 
příp. hydroizolace budovy MěÚ a příp. úprava vchodu do budovy, dvůr u hasičárny, dokončení 
vybraných projektových a stavebních dokumentací, dokončení územního plánu, případně 
nákupu dalších nemovitostí. Převážná část výdajů slouží k zajištění chodu města (údržba 
a opravy městského majetku, veřejné osvětlení, sběr a svoz komunálního odpadu, činnost 
městského úřadu (výkon správy a samosprávy) zabezpečení provozu školky a školy (investiční 
a neinvestiční příspěvek). Dále rozpočet počítá s podporou společenského a kulturního života 
ve městě, příspěvky společenským organizacím a spolkům a podporu tradičních akcí v rámci 
grantového programu.  

Hlavními prioritami rozpočtu pro rok 2022 jsou především tyto projekty: dokončení nových 
lékařských ordinací v č. p. 117 – 2. patro, dokončení rekonstrukce komunitního centra č. p. 65, 

vybudování chodníku ul. U Stadionu, a zpracování projektových dokumentací (přístavby ZŠ, 
rekonstrukce Šafaříkovy, Chotkovy a Palackého ulice). 

Součástí rozpočtu města je i Příloha č. 1- Rozpočet sociálního fondu. Tvorba a používání 
sociálního fondu bude realizována prostřednictvím rozpočtu města v paragrafu „Místní správa 
“. Pro rok 2022 je v rozpočtu navržen základní příděl pro SF ve výši 277.000 Kč. 
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Zastupitelstvu města Veltrusy je předkládán rozpočet na rok 2022 v tomto členění: 

Příjmy  55.292 tis. Kč 

Výdaje  80.630 tis. Kč 

Financování 25.338 tis. Kč 

Starosta města přečetl návrh rozpočtu pro rok 2022 po zapracovaných změnách. 
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet města pro rok 2022 jako schodkový. 
Schodek rozpočtu bude hrazený přebytkem hospodaření roků předchozích.  

Zřizovatel zároveň odsouhlasil rozpočty příspěvkových organizací MŠ, ZŠ, odpisy pro rok 2022 

a odpisový plán pro dataprojektory ZŠ Veltrusy. 

Zastupitelka Bělková informovala, že by bylo potřeba navýšit výdaje o 20.000 Kč 
na vydavatelskou činnost. Trh s papírem bude zdražovat a firmy nejsou schopné zaručit ceny 
na celý rok. Starosta odpovídá, že se tato záležitost vyřeší rozpočtovým opatřením. 

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 2022 členěný 
dle paragrafů v předloženém znění. Součástí rozpočtu je i Rozpočet sociálního fondu. Schodek 
rozpočtu bude hrazený přebytkem hospodaření roků předchozích.  

Příjmy 55.292 tis. Kč 

Výdaje 80.630 tis. Kč 

Financování 25.338 tis. Kč 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 3. 

3b) Návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2022 

Základní odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Městském 
úřadu ve Veltrusích, se sídlem Palackého 9, 277 46 Veltrusy předložila vedení města Veltrusy 
návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2022 ve smyslu § 8 odst. 4 zákona č. 2/1991 Sb., 

o kolektivním vyjednávání.  

Stávající kolektivní smlouva byla uzavřena 9. 11. 2020 a její platnost končí 30. 4. 2022. 

Starosta předkládá zastupitelům ke schválení Kolektivní smlouvu pro rok 2022 v předloženém 
znění, jejíž součástí je rozpočet Sociálního fondu, který tvoří jeho přílohu. Pro rok 2022 je 
v rozpočtu navržen základní příděl pro SF ve výši 277.000 Kč. 

Zastupitelka Šťastná se ptá, na jaký pracovní řád se Kolektivní smlouva odvolává. Starosta 

odpovídá, že pracovní řád, ve kterém jsou zahrnuty požadavky zaměstnanců, zatím není 
dokončený a odvolává se na starý. Místostarostka dodává, že nový pracovní řád sice není 
dokončený, ale starý pracovní řád je stále platný. Zastupitel Ponert konstatuje, že starý 
pracovní řád je rozporu se skutečností a je v něm uvedená úplně jiná pracovní doba, než která 
je na úřadě ve skutečnosti, mít takový pracovní řád je bezpředmětné. Starosta se ptá 
zastupitelů, zda chtějí tento bod stáhnout z programu, stará kolektivní smlouva je platná 
do konce dubna. Zastupitel Andrle se domnívá, že když kolektivní smlouvu schválí, bude stačit 
jen aktualizovat pracovní řád a jedná se pouze o formalitu. Zastupitelka Šťastná nechce bod 

odkládat, ale chtěla upozornit, že by měl být pracovní řád v souladu se skutečností. Starosta 

se bude snažit do příštího zasedání pracovní řád vydat. 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2022 v předloženém 
znění. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 4. 

3c) Žádost o vytvoření dočasného společného školského obvodu pro 2. 
stupeň (obec Újezdec) 

Dne 27. 12. 2021 obdrželo město Veltrusy žádost od obce Újezdec o vytvoření dočasného 
společného školského obvodu (část 2 podkladů). 

V následující pěti letech bude obec Újezdec řešit přestup a umístění na 2. stupeň u dětí dle 
následujícího přehledu: 

2022/2023 – 1 dítě 

2023/2024 – 4 děti 
2024/2025 – 3 děti 
2025/2026 – 0 dětí 
2026/2027 – 3 děti 

Tyto děti v současné době navštěvují ZŠ a MŠ Hostín u Vojkovic a ZŠ a MŠ Chlumín. 

Vzhledem k aktuální situaci s naplněností naší ZŠ a nutnosti upravit (zredukovat) společný 
školský obvod, doporučuje vedení města novou dohodu neuzavírat. 

(V případě splnění podmínek v rámci přijímacího řízení a volné kapacity ZŠ mohou být uchazeči 
z této obce přijati ke školní docházce v ZŠ Veltrusy.) 

Ředitelka ZŠ doplňuje, že do veltruské školy aktuálně žádné děti z obce Újezdec nechodí. 
Některé zájemce měli, ale museli je z kapacitních důvodů odmítat.  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s vytvořením dočasného společného školského 
obvodu pro 2. stupeň ZŠ s obcí Újezdec. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 5. 

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“ (část 2 podkladů), kterou uzavírá město Veltrusy 
s příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy.  

Předchozí veřejnoprávní smlouva byla uzavřená na dobu 12 měsíců s tím, že její plnění bylo 
zahájeno od 1. 2. 2021. Smluvní vztah tedy končí k 31. 1. 2022. 

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 
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• 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 2022 je na § 4351 celková částka 110 tis. Kč. 

Spolupráce s dojíždějící pečovatelkou probíhala v uplynulém roce bez problémů, službu využili 
4 občané Veltrus. 

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 2. 2. 2022 na dobu 12 měsíců. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 6. 

3e) 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 19. 12. 2021 (část 2 podkladů) 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 2021 Spolek pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů 
a ekologickou výchovu AVES, z. s. přijal 13 živočichů z katastru města Veltrusy. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od Spolku pro záchranu ohrožených 
a handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu AVES, z. s. ze dne 19. 12. 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. 7. 

3f) Smlouva budoucí o smlouvě kupní – parc. č. 1065/22 (TJ Kralupy, z. s.) 

Zastupitelstvo města Veltrusy na svém 23. zasedání dne 14. 12. 2020, usnesením č. 4, pověřilo 
vedení města k učinění potřebných kroků vedoucích k oddělení části pozemku z pozemku 
parc. č. 1065/2 v k. ú. Veltrusy, přípravě návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zveřejnění 
záměru k prodeji oddělené části pozemku, a to k realizaci záměru rozšíření loděnice 
TJ Kralupy, z. s. 

https://www.nsev-kladno.cz/aves/
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Žadatel na své náklady nechal zpracovat geometrický plán pro oddělení pozemků, znalecký 
posudek i návrh smlouvy budoucí o smlouvě kupní (viz další podklady k bodu 3g). 

Záměr města Veltrusy prodat pozemek parc. č. 1065/22 ve vlastnictví města je zveřejněný 
na elektronické úřední desce města od 19. 1. 2022 do 4. 2. 2022. 

Vedení města na základě výše uvedených skutečností nyní předkládá zastupitelstvu 
ke schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se spolkem TJ Kralupy, z. s. 

Zastupitel Ponert konstatuje, že záměr o prodeji pozemku musí být podle zákona vyvěšený 
15 dní a nyní je předčasné smlouvu budoucí o smlouvě kupní schvalovat. Starosta odpovídá, 
že záměr byl vyvěšen poté, co starosta obdržel podklady ke smlouvě a oficiálně čekají 
na reakce do 4. 2. 2022. Upozorňuje také , který je na zasedání přítomen, 
že je potřeba z jejich strany na vyvěšený záměr reagovat.  

 informuje, že se jim po několika měsících podařilo získat kladné stanovisko 
od Povodí Vltavy, s. p. k záměru rozšíření loděnice. Jednou z podmínek souhlasu, který je dán 
vodním zákonem, je doložit skutečnost, že se plánovaným záměrem nezhorší stávající 
povodňové poměry. Jsou v kontaktu s organizací, která by měla toto stanovisko vydat poté, 
co bude zpracovaná projektová dokumentace. Starosta reaguje, že by bylo dobré mít posudek 
do 4 týdnů, až bude zastupitelstvo schvalovat předmětnou smlouvu. Dále starosta 

upozorňuje, že je nutné lépe vyřešit organizaci provozu v době závodů, pokud bude potřeba, 
je možné dočasně využít pozemek pod restaurací U Libuše. 

Tento bod byl odložen na příští zasedání. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s prodejem pozemku 1065/22 a souhlasí s uzavřením 
smlouvy budoucí o smlouvě kupní se spolkem TJ Kralupy, z. s. 

O návrhu usnesení se nehlasovalo. 

3g) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“ 

Město Veltrusy obdrželo dne 20. 1. 2021 žádost o projednání připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ (část 2 podkladů), která připomíná již 63. výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci v této oblasti, při které bylo zabito přes 86 tisíc Tibeťanů.  

Cílem akce je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v tibetské oblasti.  

Připojení se k této kampani probíhá symbolickou formou vyvěšením tibetské vlajky, které by 
proběhlo dne 10. března 2022 na budově úřadu. Vlajku město Veltrusy již vlastní. 

V loňském roce se k akci připojilo 838, měst, obcí, městských částí nebo krajů. 

Podrobné informace o kampani, situaci v Tibetu a dalších možnostech, jak tuto akci podpořit, 
najdete na stránkách Spolku Lungta - www.lungta.cz. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet 
2022“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2022.  

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 1 člen (Ing. Štulík). 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 8. 

http://www.lungta.cz/
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3h) Navýšení cen inzerce ve Veltruských listech 

Vzhledem ke stoupajícím nákladům na přípravu a tisk zpravodaje navrhuje zastupitelka 
Barbora Bělková navýšení cen publikované inzerce o 25 %. 

Ceny inzerce byly po delším období navýšeny od r. 2020 o 20 % (např. cena inzerce o velikosti 

½ A4 stoupla od r. 2020 ze 700 Kč na 840 Kč. S 25% navýšením od roku 2022 vyjde inzerce 
na ½ A4 na 1.050 Kč. 

Při objednávce inzerce na celý rok se bude i nadále poskytovat sleva ve výši 10 %. 

Zastupitelka navrhuje nově navýšení základní ceny o 20 % v případě požadavku inzerenta 
na umístění inzerce v textové části zpravodaje. 

formát inzerce základní cena za 1 uveřejnění v Kč  
obálka 2,250.00 

A4 1,800.00 

1/2 A4 1,050.00 

1/4 A4 600.00 

1/8 A4 375.00 

vizitka 225.00 

Pro srovnání se zpravodaji okolních obcí (porovnáváme velikost inzerce ½ A4): 
● Nelahozeves 1.790 Kč (náklad 850 ks) 
● Velvary 1.000 Kč  (náklad 600 ks) 
● Nová Ves 650 Kč (náklad 530 ks) 
● Kralupy 6.534 Kč (náklad 3.000 ks) 
● Libčice 1.800 Kč (1.600 ks) 

Zastupitelka Bělková potvrzuje, že náklady na tisk neustále stoupají a je nutné je nějakým 
způsobem kompenzovat. Zastupitel Andrle doplňuje, že i volba horší kvality papíru povede 
k nárůstu cen za tisk, otázkou je, jak se ceny papíru budou v průběhu roku vyvíjet. 

Zastupitel Štulík se ptá, jaký mají Veltruské listy náklad. Zastupitelka Bělková odpovídá 
350 kusů. 

Zastupitel Novák se ptá, kde jsou prodejní místa Veltruských listů. Zastupitelka Bělková 
odpovídá, že se prodávají v podatelně Městského úřadu, samoobsluze naproti městskému 
úřadu, v Řeznictví U Kohouta, v samoobsluze U Purnochů a v Módním Mixu .  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí navýšení cen inzerce ve Veltruských listech 
od roku 2022 dle přeložené důvodové zprávy. 

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

4a) Dodávka interaktivních dataprojektorů do ZŠ Veltrusy 

Předkládá: Mgr. Světlana Racková (v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu) 

Nákup 10 interaktivních dataprojektorů pro keramické tabule s centrálním pojezdem pro ZŠ 
Veltrusy 

Nezbytnou součástí výuky aktuálně je využití ICT technologií. Ve škole dlouhodobě využíváme 
tabule s interaktivními dataprojektory. V současné době je technický stav stávajících 
interaktivních dataprojektorů již nepříznivý a stále častěji jsou potřebné různé opravy, které 
jsou finančně nákladné a stále častěji neefektivní. Tyto dataprojektory jsou používány od r. 

2012. 

Na základě posouzení stávající situace jsme se rozhodli nakoupit 10 interaktivních 
dataprojektorů pro keramické tabule s centrálním pojezdem a provést výměnu stávajících 
přístrojů.  

Aktuálně proběhla veřejná zakázka malého rozsahu na nákup 10 interaktivních dataprojektorů 
pro keramické tabule s centrálním pojezdem v níže uvedené specifikaci, která odpovídá 
potřebám výuky na základních školách a dovoluje využít stávající keramické tabule 
s centrálním pojezdem, které jsou v pořádku a nevyžadují výměnu.  

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 41 500 Kč bez DPH za 1 kus interaktivního 
dataprojektoru pro keramické tabule s centrálním pojezdem. 

Přímo osloveny byly čtyři firmy. Otevírání nabídek proběhlo 24. 1. 2022. Ze 4 oslovených 
dodavatelů, reagovali s nabídkou dva dodavatelé. Znění kupní smlouvy je přiloženo – 

je použita smlouva, kterou jsme již používali v minulosti. 

10 interaktivních dataprojektorů pro keramické tabule s centrálním pojezdem. 

Pořadí dle ceny Firma Cena bez DPH Cena s DPH 

 

2. 

DILERIS a. s. 

Novoveská 1262/95 

709 00 Ostrava 

42.550 Kč 51.485,50 Kč 

1. 

Jiří Grohman 

Travná 161 

198 00 Praha 14 

41.220 Kč 49.876,20 Kč 

Ředitelka ZŠ informuje, že realizace zakázky by měla proběhnout do konce února. 
Dva dataprojektory, které je potřeba vyměnit akutně, přijede firma realizovat příští týden. 

Zastupitel Andrle děkuje paní ředitelce za upřesnění informací, že celková zahrnuje i instalační 
práce, výměnu kabeláže, držáky a servisu na 5 let. Ředitelka ZŠ dále doplňuje, že se jedná 
o výměnu po 10 letech. 

Zastupitel Novák se ptá, co škola udělá se starými a nevyhovujícími dataprojektory a zda jsou 

funkční. Ředitelka ZŠ odpovídá, že se musí ekologicky zlikvidovat. Některé jsou ještě funkční, 
ale opravy jsou nákladné, navíc již nespolupracují s novějšími technologiemi. Zastupitel Novák 
se ptá, zda by nebylo možné je odprodat nebo darovat. Ředitelka ZŠ odpovídá, že příspěvkové 
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organizace nesmí nic odprodávat. Starosta zjistí u účetní, jaké jsou možnosti likvidace a zda by 
staré dataprojektory mohl využít např. některý veltruský spolek. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Základní školou 
Veltrusy p. o. a dodavatelem Jiřím Grohmanem, IČO: 88383148, Travná 161, 198 00 Praha 14 
v celkové částce 412.220 Kč bez DPH (498.762 Kč. vč. DPH) na dodávku 10 interaktivních 
dataprojektorů, v předloženém znění. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 10. 

4b) Komunitní centrum – informace 

Viz bod 5ai). 

5. INFORMACE 

5a) Vedení obce 

5ai) Probíhající a připravované stavby a projekty 

LÉKAŘSKÝ DŮM 

Město čeká příprava na kolaudaci přízemí lékařského domu, kde bude ordinovat 
lékařka pro děti a dorost a praktická lékařka. Následně proběhne dokončení ordinace 
pro stomatologa v podkroví. Jedna zájemkyně se byla na místě již podívat 
a od podzimu by v nové ordinaci ráda ordinovala. V současné době se dodělávají 
kuchyňky v přízemí a byl dokončen dvůr, vjezd do dvora a chodník části ulice 
Palackého před kolem lékařského domu.  

Zastupitel Ponert se ptá, proč se před lékařským domem svítí na ulici. Starosta 

odpovídá, že to projektanti takto vyprojektovali. Osvětlení je ledkové a úsporné. 
Na páteční schůzce budou řešit regulaci, protože se tam svítí opravdu hodně.  

KOMUNITNÍ CENTRUM 

Objekt je již zastřešený. Aktuálně se pracuje ve všech patrech, nejvíce v přízemí, 
kde se dělají betonové podlahy a omítky. Včera se kontrolního dnu účastnil 
i Ing. Tivodar, který pro město zpracovává administraci ke 2 dotacím. Starosta věří, 
že se stavba podaří dokončit do léta, i přesto, že má firma aktuálně problémy 
s pracovní silou. Starosta zve opět na kontrolní den, který proběhne v úterý 
od 9 hodin a děkuje zastupiteli Štulíkovi za jeho pravidelnou účast na kontrolních 
dnech. Místostarostka doplňuje, že byl na stavbě v úterý také topenář, začínají 
se dělat profese a připravuje se projekt venkovních úprav, které nebyly součástí 
zakázky. Ke kolaudaci bude také nutné nechat vybudovat chodníky a parkovací místa 
pro vozidla, což je uvedeno v podmínkách stavebního povolení. 

REKONSTRUKCE ULICE FR. ŠAFAŘÍKA 

Starosta informoval, že se aktuálně zpracovává projekt na rekonstrukci 
ul. Fr. Šafaříka. Ing. arch Hánl plánuje konzultaci s Dopravním inspektorátem 
na Mělníku. Město čeká pravděpodobně směna některých pozemků s Národním 
památkovým ústavem, protože některé pozemky “vybíhají” od domů doprostřed 
ulice Fr. Šafaříka. Až bude město žádat o dotaci, je nutné mít vyjasněné vlastnické 
vztahy. Důležité pro město bude vyjádření památkářů, dopravního inspektorátu 
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a odboru životního prostředí v Kralupech nad Vltavou. Do příštího zasedání očekává 
starosta konkrétnější informace a výstupy.  

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI 
Starosta informuje, že se připravuje oprava hřbitovní zdi. Ve schváleném rozpočtu 
je na opravu vyhrazená částka. V únoru by mělo proběhnout poptávkové řízení 
na základě výkazu výměr. 

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Starosta shrnul informace týkající se možných školských obvodů v rámci ORP, 
probíhajících jednání mezi Kralupy, Veltrusy a Nelahozevsí. Po posledním jednání 
MŠMT se starosty na krajském úřadě bylo sděleno, aby se mezi sebou starostové 
závazně shodli a dohodli se na úpravách školských obvodů s výhledem na navýšení 
kapacity ve veltruské základní škole, plány obce Nelahozeves a Lobečku v Kralupech 
nad Vltavou. Podařilo se získat příslib pomoci Kralup nad Vltavou při řešení problémů 
se spádovými obcemi, které mají problém s umístěním dětí na druhý stupeň. Děti 
z Nelahozevsi a z Lešan by měly následně spadat pod Kralupy, stejně jako děti 
z Vojkovic a Nové Vsi. Zároveň z jednání na krajském úřadě vyplynulo, že aby město 
Veltrusy získalo dotaci, musí kapacitu školy navýšit o 180 žáků (studie arch. Hoffmana, 
která je podkladem pro zpracování projektové dokumentace, uvažuje o navýšení 
o 60 žáků). Na veltruskou školu je ale celkový počet 700-800 žáků příliš mnoho. Nyní 
jsou vypsány nové dotační výzvy z jiných dotačních programů, takže je aktuálně nutné 
sladit studii s výzvou, aby mělo město správně zadaný projekt, který umožní navýšení 
o daný počet dětí. Na toto téma má v druhé polovině února proběhnout setkání 
starostů Kralup nad Vltavou, Veltrus a Nelahozevsi v ORP Kralupy, aby zorganizovali 

změny školských obvodů.  

Po schválení záměru omezit školský obvod ZŠ byla oslovena zastupitelstva okolních 
obcí, kterých se úprava školského obvodu týká. Na úpravu školských obvodů zatím 
reagovali pouze obce Jeviněves, Nová Ves a Vraňany. Obce Nová Ves a Vraňany 
by měli poté spádově patřit do nelahozeveské školy.  

Město má předpřipravené výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace 
podle studie arch. Hoffmana na přístavbu a nástavbu ZŠ. Vedení města obdrželo 
licenční smlouvu a požadavky Atelieru Hoffman. Nyní je potřeba zadat výběrové řízení 
na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.  

Ředitelka ZŠ se domnívá, že navýšení kapacity školy o 180 dětí není možné. 
Při plánovaném rozsahu přístavby je i navýšení o 90 žáků moc, neboť by se ztratil 
efekt zkvalitnění podmínek výuku.  

Místostarostka by kapacitu více nenavyšovala a studii neupravovala. Zastupitelé 
města rozhodli omezit spádovost a vzhledem k plánované výstavbě školy 
v Nelahozevsi je další zvyšování kapacity naší školy zbytečné a v našich podmínkách 
nemožné. Je nutné zaměřit se hlavně na zkvalitnění podmínek výuky. Starosta 

reaguje, že vyhodnocování/bodování žádostí o dotace je často založeno na tom, 
o kolik se navýší kapacita školy. Není si jistý, zda by město zvládlo realizovat přístavbu 
školy bez dotace, tyto záležitosti spolu souvisí. Místostarostka reaguje, že pokud 

nedosáhneme na dotaci a děti z okolních/spádových obcí budou navštěvovat 
veltruskou školu, okolní obce se budou muset na financování přístavby podílet. 
Nevázala by přípravu tvorby projektové dokumentace na přístavbu školy na nyní 
vyhlášené dotace. Zastupitel Andrle navrhuje do příštího zasedání připravit možné 
způsoby financování. 



 

  strana 12 z 15 

5aii) Úprava společného školského obvodu 

Viz bod 5ai). 

5aiii) Různé 

UZAVÍRKA SILNICE II/608 V NOVÉ VSI 
Místostarostka informovala, že od 7. 2. 2022 bude z důvodu rekonstrukce silnice 
II/608 a vybudování chodníků rozšířena uzavírka silnice II/608 od křižovatky 
u benzinové pumpy v Nové Vsi po dům č. p. 72 (po zatáčku před železniční zastávkou) 
v Nových Ouholicích. Informace je zveřejněna na úřední desce a na webových 
stránkách města. Jedná se o druhou etapu rekonstrukce, která by měla být 
dokončena do konce října tohoto roku. Následně bude navazovat třetí etapa, která 
bude pokračovat přes Nové Ouholice ke sjezdu na silnici II/616 přes Podhořany 
na Uhy. Uzavírka se posune o další cca rok. 

5b) Výbory 

Starosta děkuje finančnímu výboru za spolupráci při tvorbě rozpočtu na rok 2022. 

VÝBOR PRO ROZVOJ OBCE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Zastupitelka Krčmová děkuje dětem ze školky, kteří vyráběli vánoční přání pro seniory. Výbor 
se vzhledem k situaci nyní neschází. Občané se ale na výbor stále obracejí, kdykoli potřebují 
pomoc. Očkování seniorů třetí dávkou stále probíhá. 

VÝBOR PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Výbor pro odpadové hospodářství a životní prostředí se od posledního jednání nesešel, 
příští setkání plánují v únoru. 

KONTROLNÍ VÝBOR 

Kontrolní výbor se od posledního jednání nesešel, příští setkání plánují v únoru. 

KULTURNÍ VÝBOR 

Zastupitelka Bělková informuje, že kulturní výbor se sešel a aktuálně plánují oslavy 
masopustu, které by se měli uskutečnit 26. 2. 2022 v závislosti na aktuálních 
epidemiologických podmínkách. 

5c) Zastupitelé 

S nadací ORLEN Unipetrol se podařilo vyjednat podporu některého z projektu ve Veltrusích 
v hodnotě 1.000.000 Kč. Zastupitelé s výbory vybrali 3 návrhy na lokality, do kterých 
by se mohlo investovat. Prvním návrhem je lokalita kolem Družstevní ulice, kde město získalo 
pozemky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, město má vypracovanou 
urbanistickou studii, která počítá s doplnění herních a cvičebních prvků, cestiček a zeleně. 
Druhá návrhem je lokalita za hřbitovem, kde se nabízí prostor pro vybudování dětského hřiště 
a cvičebních prvků. Třetím návrhem je lokalita kolem nově zrekonstruované budovy 
komunitního centra, kde by se mohlo investovat do venkovních úprav a posezení pod lípou. 
Hlasování by mělo startovat 24. 2. 2022 a mělo by trvat do konce března. Hlasovat se bude 
online na webu ORLEN Unipetrol, a. s. (odkazy na webu a facebooku města, zpráva přes 
mobilní rozhlas) a budou také hlasovací boxy, kde budou moci lidé hlasovat na papírové 
hlasovací lístky. 
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6. DISKUZE 

 žádá starostu, aby referoval o setkání na téma školství v ORP Kralupy nad Vltavou, 
které proběhlo na krajském úřadě. Starosta odpovídá, že o tomto setkání referoval 
již na minulém zasedání. Zástupci MŠMT sdělili, že je nutné navýšit kapacitu školy o 180 dětí, 
aby město dosáhlo na dotaci ve výši až 80 %. Od krajského radního pro školství dostali 

starostové Kralup nad Vltavou, Nelahozevsi a Veltrus úkol navrhnout upravenou finální 
podobu spádových školských obvodů. Další setkání proběhne během února.  

Ředitelka ZŠ žádá starostu, aby na setkání za veltruskou školu požádal, aby kralupské školy 
byly vstřícnější při přijímání dětí, protože místa ve škole mají. 

 informuje, že mnohdy kapacity škol, které jsou určené podle tabulek MŠMT 
neodpovídají z hlediska předpisů hygieny a požární bezpečnosti.  

7. ZÁVĚR 

Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a v 20:22 hodin ukončil 
35. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy. Příští zasedání zastupitelstva by se mělo konat 
2. 3. 2022 od 18:30 v hasičském domě.  
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Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 2. 2. 2022 – zápis číslo 35 

 

1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 35. zasedání.  
Schváleno: 7-0-1 

2. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Kyselého Richarda a Mgr. Ing. Ponerta Martina 
ověřovateli 35. zápisu ze dne 2. 2. 2022. 
Schváleno: 8-0-0 

3. 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 2022 
členěný dle paragrafů v předloženém znění. Součástí rozpočtu je i Rozpočet sociálního fondu. 
Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích. 
Schváleno: 9-0-0 

4. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2022 v předloženém 
znění. 
Schváleno: 9-0-0 

5. Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasí s vytvořením dočasného společného školského 
obvodu pro 2. stupeň ZŠ s obcí Újezdec. 
Schváleno: 9-0-0 

6.  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. 2022 na dobu 12 měsíců. 
Schváleno: 9-0-0 

7.  Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od Spolku pro záchranu ohrožených 
a handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu AVES, z. s. ze dne 19. 12. 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 

8. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet 

2022“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2022. 

Schváleno: 8-0-1 

9. Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí navýšení cen inzerce ve Veltruských listech 
od roku 2022 dle předložené důvodové zprávy. 
Schváleno: 9-0-0 
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10. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Základní školou 
Veltrusy p. o. a dodavatelem Jiřím Grohmanem, IČO: 88383148, Travná 161, 198 00 Praha 14 
v celkové částce 412.220 Kč bez DPH (498.762 Kč. vč. DPH) na dodávku 10 interaktivních 
dataprojektorů, v předloženém znění. 
Schváleno: 9-0-0 

 

 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   podpis     datum podpisu 

Ing. Andrle Jakub:           

Věra Krčmová:            

Starosta: 

Mgr. Filip Volák:           

Zapsala:    Nikola Formanová 


