Místo konání:

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy,
konaného 4. 8. 2022 od 18:30 hodin.
Hasičský dům Veltrusy (Seifertova 488, Veltrusy)

Doba trvání:

18:42 – 20:05

Přítomni:

Ing. Andrle Jakub, Mgr. Bělková Barbora, Ing. Hrubešová Ludmila, Krčmová Věra,
Richard Kyselý, Luksík Jan, Mgr. Ing. Ponert Martin, Ing. Štulík Vladimír,
Ing. Barbora Šťastná, Mgr. Volák Filip

Nepřítomni:

Richard Kyselý, Ing. Novák Martin

Občané:

5

Předsedající:

Mgr. Filip Volák

Ověřovatelé:

Krčmová Věra, Mgr. Ing. Ponert Martin

Zapisovatelka:

Nikola Formanová

Datum vyhotovení zápisu: 10. 8. 2022
Schválený program:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a) Schválení OZV – stanovení školského obvodu ZŠ Veltrusy
b) Schválení odměny zastupiteli
c) Plánovací smlouvy – lokalita U Střelnice
4) Veřejné zakázky
a) Schválení zhotovitele projektové dokumentace na přístavbu školy
b) Schválení Dodatku č. 1 – Komunitní centrum, venkovní úpravy
c) Schválení Dodatku č. 1 – Oprava hřbitovní zdi
5) Informace
a) vedení obce (a případní hosté)
i. Probíhající opravy a připravované projekty
ii. Různé
b) výborů
c) zastupitelů
6) Diskuze
7) Závěr
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1. ÚVOD, SCHVÁLENÍ PROGRAMU
V 18:42 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil 41. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Městského úřadu ve Veltrusích zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 28. 7. 2022 do 4. 8. 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. Zasedání tentokrát není z technických důvodů streamováno.
Starosta seznámil přítomné s aktuálním návrhem programu, který doznal několika změn, a to
přidání, resp. rozdělení bodu 4b) Schválení Dodatku č. 1 – Komunitní centrum, venkovní úpravy
a 4c) Schválení Dodatku č. 1 – Oprava hřbitovní zdi. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 41. zasedání:
1) Úvod, schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů
3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
a) Schválení OZV – stanovení školského obvodu ZŠ Veltrusy
b) Schválení odměny zastupiteli
c) Plánovací smlouvy – lokalita U Střelnice
4) Veřejné zakázky
a) Schválení zhotovitele projektové dokumentace na přístavbu školy
b) Schválení Dodatku č. 1 – Komunitní centrum, venkovní úpravy
c) Schválení Dodatku č. 1 – Oprava hřbitovní zdi
5) Informace
a) Vedení obce (a případní hosté)
i. Probíhající opravy a připravované projekty
ii. Různé
b) výborů
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 Mgr. Ing. Martina Ponerta o ověření zápisu tohoto zasedání. Jmenovaní souhlasili. Starosta
dal o návrhu hlasovat.
HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Návrh byl schválen jako usnesení č. 2.
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3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
3a) Schválení OZV 1/2022 – Stanovení části společného školského obvodu
ZŠ Veltrusy
Zastupitelé na svém zasedání konaném 1. 9. 2021 schválili upravený rozsah společného
školského obvodu naší základní školy, na základě kterého vedení města jednalo s dotčenými
obcemi. Dohody s obcemi o upraveném společném školském obvodu ZŠ Veltrusy jsou
podepsané. Celý proces je potřeba legislativně uzavřít schválením OZV, která stanoví území
města Veltrusy jako část nově vzniklého společného školského obvodu Základní školy Veltrusy,
příspěvkové organizace.
Vedení města předkládá zastupitelům ke schválení tuto OZV, jejíž návrh zastupitelé obdrželi
v podkladech (část 2 podkladů) – návrh byl konzultován s MV ČR (posouzení část 3 podkladů).
Zastupitel Andrle požaduje, aby přílohou zápisu byly i kopie všech schválených dokumentů.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelé města Veltrusy schvalují OZV 1/2022, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy na území města Veltrusy v předložené podobě.
HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů.
Návrh byl schválen jako usnesení č. 3.

3b) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny paní Věře Krčmové
Od 01.01.2018 nabyl účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích. V ust. § 76 tohoto zákona je uvedena možnost poskytnutí mimořádné odměny
členům zastupitelstva.
Poskytnutí mimořádné odměny je možné za těchto podmínek:
- členovi zastupitelstva obce může být oficiálně poskytnuta mimořádná odměna
za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce,
- souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému
členovi zastupitelstva nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu
v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc,
tzn. v případě paní Věry Krčmové částku 10 832 Kč. S finančními prostředky na vyplacení
mimořádné odměny je počítáno v rozpočtu města pro rok 2022,
- návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva musí být uveden jako
samostatný bod programu zasedání zastupitelstva obce a musí být odůvodněn
a projednán jako samostatný bod programu jednání,
- důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce.
Vedení města Veltrusy tímto předkládá ZM návrh na vyplacení mimořádné odměny ve výši
10.800 Kč (maximální možná částka je ve výši 10.832 Kč) zastupitelce Věře Krčmové, a to z níže
uvedených důvodů:
Zastupitelka Věra Krčmová se od počátku volebního období věnuje pomoci seniorům
a v mnoha případech supluje práci sociálních pracovníků. Pomoc seniorům vykonává
nad rámec svých povinností, které má jako předseda výboru pro rozvoj obce a sociální služby.
Od nouzového stavu vlivem covidové situace se její práce zintenzivnila. Organizovala očkování,
odvozy k očkování i k lékařům, nákupy, dovoz jídla, komunikaci se seniory. Seniory nadále
navštěvuje, na jejich zavolání zajišťuje návštěvu či odvoz k lékařům. Senioři se na ni obracejí
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s různými záležitostmi, se kterými si neví rady, kontaktuje úřady a zajišťuje jejich vyřízení. Její
práce v terénu je neocenitelná, vše vykonává ve svém volném čase a bezplatně. Senioři jí
důvěřují, a proto se často obracejí spíše na ni, než na pracovnice sociálních služeb v Kralupech
nad Vltavou. Vzhledem k rozsahu pomoci za celé 4 roky je výše odměny symbolická.
Místostarostka doplňuje, že odměna je hlavně za práci, kterou zastupitelka Krčmová
vykonávala v terénu, např. vyndavání popelnice, zajištění nákupu nebo poskytování rad. Tyto
služby nejsou v kompetenci výboru, tuto práci by měly zajišťovat sociální pracovnice a je ráda,
že zastupitelstvo práci paní Krčmové ocení. Do budoucna by bylo dobré najít někoho, kdo bude
tuto práci v terénu vykonávat.
Zastupitel Andrle se ptá, zda je práce v terénu hodně a kolik lidí bude pro výkon této práce
potřeba. Zastupitelka Krčmová odpovídá, že práce v terénu je nárazová, někdy je práce
hodně, někdy málo. Odhaduje, že jeden pracovník na zkrácený úvazek by pro začátek mohl
stačit.
Zastupitelka Šťastná upozorňuje, že zastupitel Andrle terénní práci spojuje s činností Výboru
pro sociální služby, ale jedná se o činnosti, které byly vykonávány nad rámec práce výboru.
Tuto práci nelze spojovat s prací ve výboru. Zastupitel Andrle vysvětluje, že to tak vnímá
z důvodu, že o těchto činnostech zastupitelka Krčmová informovala na zastupitelstvu v rámci
práce ve výboru. Je rád, že se lidé na zastupitelku Krčmovou v těchto záležitostech obrací, je
to záslužná práce, kterou rozhodně nezpochybňuje, nicméně to bral tak, že se jedná o náplň
výboru a práci nad rámec bral z jeho pohledu jako vstřícný krok.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné odměny paní Věře Krčmové –
neuvolněné člence zastupitelstva a předsedkyni výboru pro rozvoj obce a sociální služby, ve výši
10.800 Kč, a to za poskytování pomoci seniorům nad rámec svých povinností (zajišťování
organizace zdravotní péče a sociálních služeb, pomoc při komunikaci s úřady, zajišťování
nákupů, dovozu jídla aj.
HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 1 člen (Ing. Andrle), zdržel se 1 člen
(p. Krčmová).
Návrh byl schválen jako usnesení č. 4.
Zastupitelka Šťastná se ptá zastupitele Andrleho, proč hlasoval proti, když se jedná
o soukromou činnost zastupitelky Krčmové. Zastupitel Andrle chápal tyto činnosti jako
součást práce výboru. Během pandemie Covidu vykonávali i ostatní lidé práci nad rámec
a práci paní Krčmové nevidí jako mimořádnou záležitost.

3c) Plánovací smlouvy – lokalita U Střelnice
Proběhlo jednání s vlastníkem pozemku v lokalitě U Střelnice u silnice II/101, kterému vedení
města předložilo dotazy a návrhy na doplnění zredukované verze plánovací smlouvy, která
byla předložena právním zástupcem vlastníka pozemku. Vlastník pozemku si poznamenal 4-5
hlavních záležitostí, které nechá po konzultaci s právním zástupcem do smlouvy doplnit.
Je potřeba se na smlouvě oboustranně shodnout. Aktuálně je potřeba se shodnout
na příspěvku na infrastrukturu, který město může v rámci plánovací smlouvy požadovat.
Vlastníci pozemku navrhují jednorázový dar 400.000 Kč, který bude splatný do 14 dnů
od podpisu smlouvy. Vlastník pozemku navrhuje, že v případě, že by bylo na jedné parcele
postaveno více bytových jednotek, by městu poskytl dar ve výši 40.000 Kč na bytovou jednotku
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4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4a) Schválení zhotovitele PD Přístavby ZŠ pro ÚR a SP
Zastupitelé města Veltrusy na svém zasedání konaném 27.6.2022 schválili vyhlášení veřejné
zakázky na zhotovitele projektové dokumentace k ÚR a SP na přístavbu ZŠ Veltrusy – mimo
jiné společně s návrhem SoD (část 2 podkladů). Veřejná zakázka byla řádně vyhlášena
na portálu veřejných zakázek a cenovou nabídku podalo 7 zájemců.
Výběrová komise ve složení Ing. Ivan Lipovský, CSc., Ing. Ludmila Hrubešová, Ing. Vladimír
Štulík za účasti administrátora dotace Mgr. Kateřiny Koláčkové, ředitelky firmy OTIDEA Admin
s.r.o. nabídky odšifrovala a zkontrolovala dodržení podmínek zakázky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Firma

IČ

bez DPH

datum podání

reference

MP technik spol. s r.o.
REMUIMA s.r.o.
ARTENDR s.r.o.
Digitronic CZ s.r.o.
OAMDG s.r.o.
Uhelný Mlýn s.r.o.
ATELIER RENO spol. s r.o.

05360889
24261670
24190853
48168017
24256021
60742399
45796572

1.880.000
1.897.900
1.800.000
2.490.000
2.490.000
2.714.750
2.734.200

15.7.2022
15.7.2022
20.7.2022
20.7.2022
2.8.2022
30.7.2022
2.8.2022

2
5
0
5
5
5
1

Všechny nabídky (část 3 podkladů) splnily podmínky veřejné zakázky a byly zahrnuty
do hodnocení (Protokol část 4 podkladů).
Komise na základě vyhodnocení nabídek navrhuje zastupitelům schválit zhotovitele zakázky
„Přístavba ZŠ Veltrusy – vytvoření projektové dokumentace“, jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, firmu REMIUMA, s. r. o., IČ 242 61 670 za nabídnutou cenu 1.897.900 Kč bez DPH
(2.296.459 Kč vč. DPH).
Místostarostka doplňuje, že se jedná o projektovou kancelář, která nemá vlastního architekta
a běžně spolupracuje s externím architektem. Jedná se o podobnou situaci, kdy má město
studii, na základě které se má vypracovat projekt.
Zastupitel Štulík upozorňuje, že dílo má být dokončeno v březnu, ale v lednu má být předána
dokumentace ke stavebnímu povolení. Bylo by dobré se nad tím zamyslet i vzhledem
k územnímu plánu. Stávající územní plán nedovoluje nástavbu ve střešním prostoru, plnění
díla by se mělo posunout, dokud nebude schválen nový územní plán. Starosta odpovídá, že by
mohlo být vydáno stavební povolení zatím pro první etapu, tj. přístavba bez nástavby, aby bylo
vše v souladu se stávajícím územním plánem. Je také možné, že se územní plán v rámci
druhého společného projednání stihne do konce roku schválit.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
a s usnesením města č. 40/6 ze dne 27. 6. 2022 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky ‚Přístavba
ZŠ – vytvoření projektové dokumentace‘ a to firmu REMIUMA, s. r. o., IČO: 24261670,
za nabídnutou cenu 1.897.900 Kč bez DPH (2.296.459 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu města
k podpisu Smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 1 člen (Ing. Štulík), zdržel se 1 člen
(p. Luksík).
Návrh byl schválen jako usnesení č. 5.
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4b) Informace k probíhajícím zakázkám – Venkovní úpravy kolem
Komunitního centra
Zastupitelé na svém zasedání 4. 5. 2022 schválili využití §100, odst. 3 zákona 134/2000 Sb.,
o veřejných zakázkách na venkovní úpravy kolem Komunitního centra. Na základě toho byla
se zhotovitelem, firmou KAZIKO a.s. podepsaná smlouva o dílo (část 4 podkladů) na tyto
stavební práce. Během realizačních příprav bylo se zhotovitelem a budoucím správcem
veřejného osvětlení dohodnuto, že vybudování VO bude ze zakázky vyčleněno a tím snížena
cena zakázky.
Změna rozpočtu zakázky byla konzultovaná s administrátorem zakázky a schválením Dodatku
č. 1 (část 2 podkladů) dojde ke snížení ceny díla o 27.500 Kč bez DPH (33.275 Kč vč. DPH), jehož
přílohou je Změnový list č. 1 (část 3 podkladů).
Celková cena díla bude snížena na 2.216.110,35 Kč bez DPH (2.681.493,52 Kč vč. DPH)
Starosta doplňuje, že veřejné osvětlení bude instalovat firma, která městu stávající VO
spravuje s tím, že podobou naváže na starou zástavbu v centru. Dodávka železných sloupů byla
bohužel zpožděná cca na 12 týdnů.
Zastupitelka Šťastná se ptá, jestli má město rozpočet na realizaci VO. Starosta odpovídá,
že rozpočet již mají.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelé města Veltrusy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
24. 5. 2022 se společností KAZIKO, a. s., IČO: 26693054 a snížením ceny zakázky
na 2.216.110,35 Kč bez DPH (2.681.493,52 Kč vč. DPH) v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 1 člen (Mgr. Ing. Ponert), zdržel se 1
člen (p. Luksík).
Návrh byl schválen jako usnesení č. 6.

4c) Schválení Dodatku č. 1 – Oprava hřbitovní zdi
Zastupitelé na svém zasedání 4. 5. 2022 schválili v souladu se směrnicí města o zadávání VZMR
zhotovitele zakázky „Oprava hřbitovní zdi“ firmě KAZIKO, a.s. Realizace zakázky započala
začátkem června. V rámci bouracích prací měla být část zdi (etapa IV – severní a část východní
strany) zachována a opravena, nicméně po odstranění vegetace (břečťanu) se ukázal horší stav
zdiva oproti původním předpokladům a zhotovitel téměř celou zeď odstranil. Zároveň
zhotovitel zjistil, že u některých agregovaných položek rozpočtu byl nesprávně spočítán rozsah
a tento nesoulad vyčíslil (byly použity ceny dle původní CN, jednalo se o 2. stranu omítky u III.
etapy, viz aktualizovaný VV). Dále změnový list zahrnuje vyjmutí nových vrat z rozpočtu
(méněpráce ve výši - 75.000 Kč), které budou objednány u jiného dodavatele (firma LetRepair).
Na společné schůzce byl odsouhlasen upravený rozpočet (část 3 podkladů) a následně
zhotovitelem předložen Změnový list č. 1 (část 4 podkladů)
Cena zakázky se tímto změnovým listem navyšuje celkem o 258.675,02 Kč bez DPH
(312.996,77 Kč vč. DPH) – jde zejména o:
- navýšení v „etapě 4“: + 252.114,92 Kč bez DPH (zejm. nová zeď + omítka + další
související práce)
- navýšení v „etapě 3“: + 81.334,72 Kč (zejm. oboustranná omítka oproti původnímu VV)
- dokončovací práce (vč. odečtení vrat na provozní vjezd): - 57.458,7 Kč celkem (vše ceny
bez DPH)
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- (v etapách 1 a 2 se jedná o malé rozdíly oproti původnímu rozpočtu: + 10.437,18 Kč resp.
+ 6878,72 Kč)
Změna rozpočtu zakázky i uzavření Dodatku č. 1 bylo konzultováno s administrátorem
veřejných zakázek (Mgr. Koláčkovou z firmy Otidea).
Schválením Dodatku č. 1 (část 2 podkladů) bude celková cena díla zvýšena na 1.530.966.6 Kč
bez DPH (1.852.469,59 Kč vč. DPH).
Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám (velké horko a sucho) a neplánované
demolici části zdi je navrženo v Dodatku č. 1 prodloužení termínu do 30. 9. 2022.
Zastupitelka Šťastná se ptá, jaká část zdi se měla opravovat, ale byla nakonec zbouraná.
Zastupitel Štulík odpovídá, že se jedná o část od místa, kam se ukládá odpad ze hřbitova
po hřbitovní domek.
Zastupitel Štulík se ptá, jak vypadají základy hřbitovní zdi, které se budou nechávat. Starosta
odpovídá, že je tam beton a betonové cihly, základy by měly být v dobrém stavu, požádá ještě
stavební dozor o kontrolu.
Zastupitelka Šťastná připomíná, že před několika lety mělo město odhad na kompletní opravu
hřbitovní zdi za 4,5 milionů.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelé města Veltrusy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
18. 5. 2022 se společností KAZIKO, a. s., IČO: 26693054, kterým dojde k navýšení ceny zakázky
na 1.530.966,60 bez DPH (tj. 1.852.469,59 Kč vč. DPH) a prodloužení termínu dokončení díla
do 30. 9. 2022, v předloženém znění.
HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (p. Luksík).
Návrh byl schválen jako usnesení č.7.

5. INFORMACE
5a) Vedení obce
5ai)

Probíhající opravy a připravované projekty
OPRAVA OBRUBNÍKŮ NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH
Na nám. A. Dvořáka od 15. 8. 2022 započne oprava autobusových zálivů,
resp. žulových obrubníků. Od ROPIDu čeká město na souhlas se změnou provozu
a přemístění zastávek. Oprava bude probíhat postupně, nejprve se opraví jeden záliv,
poté druhý, aby vždy jedna ze zastávek byla v provozu.
navrhuje autobusové zastávky přesunout do zálivů pod náměstí. Pokud
budou autobusy na oba směry odjíždět z jednoho zálivu, lidé budou zmateni. Starosta
odpovídá, že tuto záležitost konzultoval s manažerem a projektantem ROPIDu
a vzhledem k prázdninovému provozu, by jedna zastávka neměla být problém.
Oprava bude probíhat krátkou dobu.
KOMUNITNÍ CENTRUM
Aktuálně probíhá odstraňování řady vad a nedodělků. 12.08.2022 by měla
proběhnout kolaudační prohlídka objektu.
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OPRAVA STŘECHY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V druhé polovině srpna započne oprava střechy městského úřadu, protože při větších
deštích do budovy zatéká. Zakázku bude realizovat místní zhotovitel Marek Valach –
stavební klempířství.
PARKOVIŠTĚ U MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Od 01.08.2022 je na parkovišti vedle městského úřadu dokončeno vodorovné
dopravní značení a parkomat je již také v provozu. Na parkovišti je nastaven
víkendový režim. Přes týden je parkování zcela zdarma, o víkendu je parkování
placené.
5av)

Různé
Nebyly.

5b) Výbory
KONTROLNÍ VÝBOR
Zastupitel Andrle informuje, že kontrolní výbor se během července nesešel. Další setkání
je plánováno na září, kdy chtějí uzavřít toto volební období. Zároveň žádá ostatní výbory,
aby dodali všechny chybějící zápisy.
FINANČNÍ VÝBOR
Zastupitelka Šťastná informuje, že aktuálně probíhá kontrola hospodaření města za 2. pololetí
roku 2021. O závěru kontroly bude informovat na příštím zasedání, zápis dodá.
VÝBOR PRO ROZVOJ MĚSTA A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Zastupitelka Krčmová připomíná, že předkládala nápady a prosby občanů, jako je přidání
lavičky a vysokých stojanů na kola před poštu, zastínění pískoviště na dětském hřišti u základní
školy. Dále navrhuje mlžení náměstí u autobusových zastávek. Starosta odpovídá, že město
investovalo do 3 studní. U lékařského domu, v Žižkově ulici a vedle městského úřadu – ta by
se na zavlažování náměstí využít mohla, otázkou je, jak z ní dovézt vodu až na náměstí.
Zastupitelka Šťastná se ptá, jestli se zavlažovací pytle umístěné na stromech budou plnit
vodou. Starosta odpovídá, že o této záležitosti již informoval vedoucího technických služeb,
ale připomene to znovu.
KULTURNÍ VÝBOR
Zastupitelka Bělková informuje, že si na konci školního roku vyrazili s kulturním výborem
do Statenic. Mají tam velmi oceňovanou multifunkční knihovnu, ve které chtěli načerpat
inspiraci pro knihovnu umístěnou v novém komunitní centru. Informace o této návštěvě jsou
uvedeny v zápise z jednání kulturního výboru, který je zveřejněný na webu města.
Dále informuje, že v úterý proběhl venkovní koncert Honzy Řepky, který se konal v bistru
Vedlepily.
Aktuálně kulturní výbor plánuje Happening na starém mostě, který se bude konat 10. září 2022
od 14:00 hodin.
V sobotu 6. 8. 2022 se bude konat Promenádní koncert před oranžerií, v případě nepříznivého
počasí se koncert přemístí do vnitřních prostor oranžerie.

5c) Zastupitelé
Zastupitel Štulík navrhuje přidání bodu ke schválení ohledně zřízení jednosměrky před letním
kinem z důvodu budování nové cyklostezky, včetně schválení nákupu pozemků za určitou
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maximální cenu, např. do 100.000 Kč a ostatní jednání již nechat na starostovi města. Starosta
reaguje, že částka by měla být stanovena v Kč za m2. Vedení města již představu o ceně má,
před přijetím usnesení by nejprve rád informoval druhou stranu. Starosta připraví tento bod
ke schválení na příští zasedání.

6. DISKUZE
informuje, že byl dnes na úřední desce města Kralupy nad Vltavou zveřejněn
soupis kandidátních listin. Ve veltrusích kandidují 3 kandidátky - “Společně a rozumně pro
Veltrusy”, “Pro Veltrusy” a “Sousedé – Veltrusy 2022”. Žádá přítomné zastupitele, aby sdělili,
zda budou kandidovat i v nadcházejících komunálních volbách.
Starosta reaguje, že ano a stejně jako před 4 lety podal kandidátku “Pro Veltrusy”. Zastupitel
Štulík, zastupitel Andrle, Zastupitel Luksík, zastupitelka Šťastná a zastupitel Ponert
již kandidovat nebudou. Zastupitelka Bělková kandiduje s panem starostou v uskupení
“Pro Veltrusy”. Místostarostka a zastupitelka Krčmová budou kandidovat ve sdružení,
“Společně a rozumně pro Veltrusy”.

7. ZÁVĚR
Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 20:05 hodin ukončil 41. zasedání
Zastupitelstva města Veltrusy. Pravděpodobný termín dalšího zasedání je středa 7. 9. 2022.
Občané budou včas informováni zveřejněním na úřední desce a webových stránkách města.

strana 9 z 11

Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 4. 8. 2022 – zápis číslo 41
1.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 41. zasedání.
Schváleno: 9-0-0

2.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Věru Krčmovou a Mgr. Ing. Martina Ponerta
ověřovateli 41. zápisu ze dne 4. 8. 2022.
Schváleno: 9-0-0

3.

Zastupitelé města Veltrusy schvalují OZV 1/2022, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy na území města Veltrusy v předložené podobě.
Schváleno: 9-0-0

4.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje v souladu s ust. § 76 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, v platném znění, vyplacení mimořádné odměny paní Věře Krčmové –
neuvolněné člence zastupitelstva a předsedkyni výboru pro rozvoj obce a sociální služby,
ve výši 10.800 Kč, a to za poskytování pomoci seniorům nad rámec svých povinností
(zajišťování organizace zdravotní péče a sociálních služeb, pomoc při komunikaci s úřady,
zajišťování nákupů, dovozu jídla aj.
Schváleno: 7-1-1

5.

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
a s usnesením města č. 40/6 ze dne 27. 6. 2022 schvaluje zhotovitele veřejné zakázky
‚Přístavba ZŠ – vytvoření projektové dokumentace‘ a to firmu REMIUMA, s. r. o.,
IČO: 24261670, za nabídnutou cenu 1.897.900 Kč bez DPH (2.296.459 Kč vč. DPH) a pověřuje
starostu města k podpisu Smlouvy o dílo.
Schváleno: 7-1-1

6.

Zastupitelé města Veltrusy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
24.5.2022 se společností KAZIKO, a. s., IČO: 26693054 a snížením ceny zakázky
na 2.216.110,35 Kč bez DPH (2.681.493,52 Kč vč. DPH) v předloženém znění.
Schváleno: 7-1-1

7.

Zastupitelé města Veltrusy souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
18. 5. 2022 se společností KAZIKO a.s., IČO: 26693054, kterým dojde k navýšení ceny zakázky
na 1.530.966,6 bez DPH (tj. 1.852.469,59 Kč vč. DPH) a prodloužení termínu dokončení díla
do 30. 9. 2022, v předloženém znění
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:

podpis

datum podpisu

Věra Krčmová:
Mgr. Ing. Ponert Martin:
Starosta:
Mgr. Filip Volák:
Zapsala:

Nikola Formanová
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