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Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, konaného 14. 12. 2022 od 18:00 hodin. 
 

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

Doba trvání: 18:08 – 20:45 

Přítomni: Mgr. Bělková Barbora, Mgr. Dekastello Soňa, Ing. Hrubešová Ludmila 
(odchod 19:47), Kohout Lukáš, Bc. Koldinský Michal, Krčmová Věra (příchod 18:27), 
Ing. Machová Soňa, Ph.D., Ing. Novák Martin, Pražák Antonín, Mgr. Víšková 
Václava, Mgr. Volák Filip 

Nepřítomni:  

Ověřovatelé: Ing. Novák Martin, Pražák Antonín 

Předsedající: Mgr. Filip Volák (starosta) 

Zapisovatelka: Nikola Formanová 

Občané: 4 

Datum vyhotovení zápisu: 19. 12. 2022 

 

Schválený program:  

1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Volba členů finančního výboru 

b) Kolektivní smlouva pro rok 2023 

c) Rozpočet města Veltrusy na rok 2023 

d) Rozpočtové opatření č. 7/2022 

e) Schválení nové verze Jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy 

f) Pověření zastupitelů k provádění svatebních obřadů a schválení oddávacího dne 

g) Schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 125/78 

h) Úprava odměn neuvolněným zastupitelům a členům výborů a komisí v souladu s Novelou nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb. 

i) Schválení podání žádosti o dotaci na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje 

j) Schválení podání žádosti o dotaci na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje 

k) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (IDSK) 
l) Podání námitek k 10. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

4) Veřejné zakázky 

a) Úprava projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Fr. Šafaříka – Dodatek č. 1 

b) Probíhající a chystané veřejné zakázky 

5) Informace 

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

ii. Termíny zasedání v 1. pololetí r. 2023 (25.1., 1.3., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6.) 
iii. Různé 

b) Výborů 

c) Zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr  



 

  strana 2 z 20 

1. ÚVOD, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

V 18:45 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil 3. 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 7. 12. 2022 do 14. 11. 2022. Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) dále konstatoval, 
že přítomno je 10 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 streamováno, aby k němu měli přístup občané 
online. Ze streamu je zároveň pořizován záznam, který bude zveřejněn na kanálu YouTube 
města Veltrusy (https://www.youtube.com/@mestoveltrusy). 

Starosta seznámil přítomné s aktuálním návrhem programu, který doznal dvou změn, 
a to přidání bodu 3k) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 
(IDSK), 3l) Podání námitek k 10. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a 5aii) 

Termíny zasedání v 1. pololetí r. 2023 (25. 1., 1. 3., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6.). Starosta dal 

hlasovat o návrhu programu. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 3. zasedání: 
1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Volba členů finančního výboru 

b) Kolektivní smlouva pro rok 2023 

c) Rozpočet města Veltrusy na rok 2023 

d) Rozpočtové opatření č. 7/2022 

e) Schválení nové verze Jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy 

f) Pověření zastupitelů k provádění svatebních obřadů a schválení oddávacího dne 

g) Schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 125/78 

h) Úprava odměn neuvolněným zastupitelům a členům výborů a komisí v souladu s Novelou nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb. 

i) Schválení podání žádosti o dotaci na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje 

j) Schválení podání žádosti o dotaci na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje 

k) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (IDSK) 
l) Podání námitek k 10. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

4) Veřejné zakázky 

a) Úprava projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Fr. Šafaříka – Dodatek č. 1 

b) Probíhající a chystané veřejné zakázky 

5) Informace 

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

ii. Termíny zasedání v 1. pololetí r. 2023 (25.1., 1.3., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6.) 

iii. Různé 

b) výborů 

c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 1. 

https://www.youtube.com/@mestoveltrusy
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2. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ 

Dle jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy starosta požádal Ing. Martina Nováka 
a Antonína Pražáka o ověření zápisu tohoto zasedání. Jmenovaní souhlasili. Starosta dal 
o návrhu hlasovat. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 2. 

3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA 

3a) Volba členů finančního výboru 

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo 19. 10. 2022, 

Zastupitelstvo města Veltrusy usnesením č. 10 zřídilo tříčlenný finanční výbor. Usnesením č. 11 

zvolilo jeho předsedkyní Mgr. Václavu Víškovou a odložilo volbu jeho členů z důvodu 
nedostatku kandidátů na nejbližší zasedání. Tento stav se opakoval i na 2. zasedání konaném 
16. 11. 2022, kde nebyli jeho členové taktéž zvoleni. 

Na základě výše uvedeného starosta vyzývá členy zastupitelstva k podání návrhů na obsazení 
funkce předsedy a dvou členů finančního výboru. 

Oslovenými byli Doc. Ing. Lenka Láchová, Csc. a pan Tomáš Bednář.  

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy volí členy finančního výboru Doc. Ing. Lenku Láchovou, Csc. 
a Tomáše Bednáře. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 3. 

3b) Návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2023 

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 2023 ve smyslu § 8 odst. 4 zákona č. 2/1991 Sb., 

o kolektivním vyjednávání.  

Stávající kolektivní smlouva byla uzavřena 9. 2. 2022 a její platnost končí 30. 4. 2023. 

Starosta předkládá zastupitelům ke schválení Kolektivní smlouvu pro rok 2023 v předloženém 
znění, jejíž součástí je rozpočet Sociálního fondu, který tvoří jeho přílohu. Pro rok 2023 
je v rozpočtu navržen základní příděl pro SF ve výši 390.000 Kč.   

Zastupitelka Hrubešová se ptá, jak je podloženo navýšení stravenek na 160 Kč. Ve Veltrusích 
je možné sehnat oběd do 120 Kč a nyní mají zaměstnanci stravenky ve výši 130 Kč. Starosta 

reaguje, že v dnešní době vysoké inflace je navýšení hodnoty stravenek standardním krokem 
zaměstnavatelů. Nemyslí si, že by se člověk pravidelně najedl do 120 Kč, spíše za oběd 
s nápojem zaplatí kolem 200 Kč. Zastupitelka Hrubešová reaguje, že úřady po okolí 
tak vysokou hodnotu stravenek nemají a již 130 Kč je slušná výše stravenky. Zastupitel Novák 
reaguje, že se opravdu nejedná o standard, a to ani v Praze na úřadech a ministerstvech, 
nicméně to zaměstnancům úřadu přeje a bude hlasovat pro. Zastupitel Pražák si myslí, 
že je to adekvátní částka. Místostarosta se také stravuje ve Veltrusích, průměrná cena za oběd 
ve Veltrusích se pohybuje kolem 140 Kč za oběd bez polévky. Vzhledem k tomu, 
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že zaměstnanci veřejné správy jsou placeni na základě platových tabulek a máme v této chvíli 
poměrně vysokou inflaci, myslí si, že přilepšení 30 Kč na zaměstnance městský rozpočet 
nezruinuje. Spokojený zaměstnanec je důležitý, aby svou práci odváděl kvalitně. Starosta 

doplňuje, že i z nově navýšené částky si zaměstnanec stále 22 % platí sám. Zastupitelka 

Víšková reaguje na čl. 1, odst. 1, písm e), kde je v případě účasti vedoucího odborové 
organizace na školeních a schůzích organizace podle zákoníku práce poskytováno prosté 
náhradní volno, nikoliv prosté náhradní volno s náhradou mzdy, jak je uvedeno v kolektivní 
smlouvě. Netuší, jak často se taková jednání konají. Starosta reaguje, že se konají přibližně 
jednou za rok, kdyby se konala častěji, dohlédne na to, aby se tak nedělo. 

Starosta informuje, že od doby uzavření nové kolektivní smlouvy, resp. od nového roku 
se součástí výhod kolektivní smlouvy nově stávají i uvolnění zastupitelé. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2023 v předloženém 
znění. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 2 členů 
(Ing. Hrubešová, Mgr. Volák). 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 4. 

3c) Rozpočet města na rok 2023 

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

Návrh rozpočtu města na rok 2023 byl 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města 
zveřejněn na úřední desce (od 29. 11. 2022 do 14. 12. 2022) a v elektronické podobě způsobem 
umožňující dálkový přístup. Zároveň byl zveřejněn návrh rozpočtů MŠ a ZŠ na rok 2023. 

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 (od 01/2022) k navýšení poplatku za komunální 
odpad 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 2022. 

Výdaje rozpočtu vychází rovněž z výdajů za předchozí rok a zajištění základního chodu města. 
Rozpočet počítá např. s těmito investicemi: zateplení stropů a hydroizolace budovy MěÚ 
a příp. úprava vchodu do budovy, dokončení vybraných projektových a stavebních 
dokumentací, dokončení územního plánu aj. 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 2023 jsou především tyto projekty:  
vybudování chodníků v ul. U Stadionu a v ul. Opletalova, zpracování projektových 
dokumentací (DPS „Přístavby ZŠ“, PD na rekonstrukci Šafaříkovy, Chotkovy a Palackého 
ulice), dokončení interiéru i okolí komunitního centra č. p. 65 aj. (viz výše). 
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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 2023 je v rozpočtu navržen základní příděl pro SF ve výši 420 000 Kč. 

Zastupitelstvu města Veltrusy je předkládán rozpočet na rok 2023 v tomto členění: 

Příjmy   63 520 tis. Kč 

Výdaje   78 520 tis. Kč 

Financování  15 000 tis. Kč  

Starosta města přečetl návrh rozpočtu pro rok 2023 po zapracovaných změnách. 
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet města pro rok 2023 jako schodkový. 
Schodek rozpočtu bude hrazen z přebytků hospodaření roků předchozích.  

Zřizovatel zároveň odsouhlasil rozpočty příspěvkových organizací MŠ, ZŠ, odpisy pro rok 2023 
a odpisový plán pro dataprojektory ZŠ Veltrusy. 

K přílohám:  
Schvalovaný rozpočet po paragrafech:  
● 3c_Rozpocet_mesta_na_rok_2023_cast_2_po_§.xls 

Příloha č.1- Rozpočet sociálního fondu: 
● 3c_Rozpocet_mesta_na_rok_2023_cast_3_Rozpocet_socialniho_fondu_rok_2023.docx 

Rozpočet po položkách (pro podrobnější informaci): 
● 3a_Rozpocet_mesta_na_rok_2023_cast_4_podrobny_zmeny.xlsx 

Rozpočty MŠ, ZŠ 

● 3c_Rozpocet_mesta_na_rok_2023_cast_5_Rozpocet_MS 

● 3c_Rozpocet_mesta_na_rok_2023_cast_6_Rozpocet_MS_jen_prispevek 

● 3c_Rozpocet_mesta_na_rok_2023_cast_7_Rozpocet_ZS 

● 3c_Rozpocet_mesta_na_rok_2023_cast_8_Rozpocet_ZS_jen_prispevek 

Příchod zastupitelky Krčmové 18:27 hodin. 

Místostarosta doplňuje, že v navrhovaném rozpočtu předpokládali výdaje přes 82 milionu Kč, 
ale po konzultaci se zprostředkovatelem obchodování na burze s energiemi zjistili skutečné 
navýšení cen v souvislosti se zastropování cen a vysoutěženými cenami. Elektrická energie 
bude zdražená zhruba dvojnásobně, plyn bude zdražen cca o 50 %, voda bude zdražena 
o cca 18 %. Dodavatel tepla, kterého využívá MŠ a ZŠ má do roku 2024 zafixovaný dlouhodobý 
kontrakt na plyn a cenu pro letošní rok zvedne pouze o 5 %. Oproti původním předpokladům 
město mohlo snížit výdaje o cca 4 miliony. Starosta upřesňuje, že teplo naroste o 6 %, 
ale nikdo neví, co bude v roce 2024. 

Ředitelka ZŠ informuje, že rozpočet základní školy byl oproti navrhovanému rozpočtu zkrácen 
o 500.000 Kč. Podle propočtů školy se počítá s navýšením částek na energie, vodu, atd., ale 
v rozpočtu nebudou mít žádnou rezervu. Následně budou muset žádat o rozpočtové opatření, 
protože škola s financemi nevyjde. Místostarosta možnost rozpočtového opatření připouští.  

Zastupitel Pražák se ptá, na kolik stupňů se ve škole vytápí učebny, děti si stěžují, že je jim 
zima. Ředitelka ZŠ reaguje, že se snaží nepřetápět, ale dětem ve škole určitě zima není. 
Zastupitel Pražák žádá do příštího zastupitelstva teplotu přesně přeměřit. Zastupitelka 

Dekastello zaměstnaná ve škole potvrzuje, že tam zima není, spíše je naopak teplo a často 
větrají. 
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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 2023 členěný 
dle paragrafů v předloženém znění. Součástí rozpočtu je i Rozpočet sociálního fondu. Schodek 
rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích.  

Příjmy   63 520 tis. Kč 

Výdaje   78 520 tis. Kč 

Financování  15 000 tis. Kč 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 1 členů (Ing. Hrubešová), zdrželi se 2 
členové (p. Krčmová, p. Pražák). 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 5. 

3d) Rozpočtové opatření č. 7/2022 

Starosta města předkládá zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 7/2022 (část 2 
podkladů), který byl připraven účetní města. 

Po těchto rozpočtových změnách se objem příjmů navýší o + 2.918.946,22 Kč, tj. celkové 
příjmy budou činit 59.944.594,92 Kč, objem výdajů se nemění, tj. celkové výdaje budou činit 
80 630 000 Kč, financování se snižuje o -2.918.946,22 Kč, tj. celkové financování bude ve výši 
20.685.405,08 Kč.  

V rámci rozpočtového opatření došlo na příjmové straně k navýšení daňových příjmů a úpravě 
účelových prostředků. Na výdajové straně se posílil paragraf pro umístění pro vybavení 
knihovny v KC a navýšení paragrafu na volby do OZ a 1/3 Senátu. Vyrovnání výdajů došlo 
ponížením paragrafu na územní rozvoj. 

Rozpis je uveden v příloze k rozpočtovému opatření č. 7/2022 (část 2 podkladů). 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 7/2022 v předložené podobě. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 6. 

3e) Schválení nové verze Jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy 

Z důvodu umožnit zastupitelům v maximální možné míře účast na zasedáních zastupitelstva 
a v souvislosti se zkušenostmi s protipandemickými opatřeními jsme shledali potřebu 
zapracovat do Jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy (dále jen JŘ) ustanovení 
o možnosti vzdáleného přístupu k účasti na zasedání Zastupitelstva města, resp. konání 
zasedání zastupitelstva města distančně jako celku. 

Do JŘ byla dále doplněna obecná ustanovení, která jej zpřesňují. Změny oproti současně 
platnému JŘ jsou v příloze „část 2“ k tomuto materiálu zeleným písmem. 

Při úpravě JŘ jsme se v pasážích týkajících se distančního zasedání a vzdáleného přístupu 
inspirovali Jednacím řádem MČ Praha 22, která má tato ustanovení již v platnosti. V rámci 
doplnění obecných ustanovení jsme využili vzory jednacích řádů zastupitelstev, které podle 
metodiky MV připravili spolek Oživení a AK Frank Bold, které se dlouhodobě zabývají 
transparentností veřejné správy a bojem proti korupci. 
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Nový JŘ bude schválen jako celek a vstoupí v platnost 1. 1. 2023. Tím skončí platnost JŘ, který 
byl schválen jako usnesení 3/ na zasedání 28. 7. 2021. 

Zastupitel Pražák respektuje online přenos zasedání Zastupitelstva z důvodu pandemie 
a vyhlášení nouzového stavu, ale nerozumí, proč by se měl někdo ze zastupitelů účastnit 
zasedání vzdáleně. Podle jeho názoru to lze snadno zneužít. Doslechl se, že se jednací řád mění 
kvůli jednomu zastupiteli, který má jít studovat do zahraničí. V případě, že tento zastupitel 
věděl, že bude na delší dobu mimo republiku, neměl kandidovat do voleb do zastupitelstva 
nebo měl uvolnit místo následujícímu kandidátovi v pořadí. Zastupitel Novák se ptá, v čem 
mu připadá jednání zastupitelstva na dálku omezující. Zastupitel Pražák reaguje, že pokud 
má zastupitel zájem pro město něco udělat, měl by u toho být osobně. Zastupitelé, kteří 
předkládají tento návrh, by měli jednat na rovinu a informovat o tom, že zastupitel Koldinský 
jede na stáž a zasedání zastupitelstva se bude účastnit vzdáleně. Zastupitel Novák reaguje, 

že se jednací řád rozhodně nemění pouze kvůli jednomu zastupiteli. Může nastat situace, 
kdy se zastupitelstvo nebude moci sejít osobně a pro tyto případy pak bude možnost setkání 
online. Vnímá to jako pokrok, který nebude bránit práci zastupitelstva. 

Zastupitelka Machová reaguje, že tento návrh jde s dobou a velice ho vítá. Pokud se někdo 
ze zastupitelů nebude moct pár měsíců zasedání účastnit a má chuť pro město dále pracovat, 
je povinností zastupitelstva mu to umožnit. Nevnímá to jako zneužití. Sama se některých 
jednání nebude moci v příštím roce účastnit a tuto možnost sama uvítá.  

Zastupitelku Bělkovou mrzí, že někdo hned předjímá nejhorší příklad, který lze vymyslet. 
V momentě, kdy se uvidí, že je této možnosti zastupiteli zneužíváno, je možné pravidla zase 
upravit, nejedná se o žádnou definitivní verzi. Zastupitel Koldinský je pracovitý člověk, 
který vzdáleného připojení rozhodně zneužívat nebude. Pobyt mimo území ČR je jen jedna 
z možností, jak vzdálený přístup využít, nikoliv ta hlavní.  

Starosta informuje, že zastupitel Koldinský o této možnosti nevěděl, když kandidoval, nejedná 
se o žádné tajení. O této záležitosti ví pár týdnů a snaží se situaci řešit. Jednací řád jde s dobou 
a reaguje na proběhlé situace. Vnímá tuto možnost pozitivně. Jemu samotnému by se nelíbilo, 
kdyby tato možnost byla někým ze zastupitelů zneužívána. V předchozím volebním období 
těžce nesl, kdy se jeden ze zastupitelů nechal zvolit do zastupitelstva a roky na jednání 
zastupitelstva nechodil. Pokud této možnosti bude zneužíváno, jednací řád se změní 
a možnost jednání online nebude. 

Zastupitel Novák si myslí, že je škoda, že tato možnost nebyla již v minulém volebním období. 
Někteří zastupitelé by této možnosti třeba již tenkrát využili.  

Zastupitelka Víšková o situaci zastupitele Koldinského nevěděla, ale byla by jednou z prvních, 
která by tuto možnost sama navrhla. Hlasování na dálku bude mít úplně stejnou váhu 
a zastupitel ponese stejnou zodpovědnost.  

Zastupitelka Krčmová se ptá, kolik obcí má možnost online hlasování. Místostarosta reaguje, 

že např. Nová Ves měla na posledním jednání zastupitelstva připojeného bývalého starostu 
online, protože byl v izolaci z důvodu nemoci, a nemají to zmíněné ani v jednacím řádu. Hlubší 
analýzu, kolik obcí z těch 6253 obcí v ČR, má toto zakotveno v jednacím řádu neřešil. 
Kandidátka „Sousedé Veltrus 2022“ měla tuto změnu jednacího řádu (a nejen tuto) ve svém 
volebním programu a tímto svůj volební program plní. Zastupitelka Krčmová si dále stěžuje 
na nekvalitní online přenos, který neustále „padá“. Místostarosta reaguje, že před 14 dny zde 
na hasičárně provedl ve spolupráci s dodavatelem výpočetní techniky města Veltrusy změnu 
technologie. Nově se zasedání vysílá přes kanál YouTube, zvuk je kvalitní a přenos je plynulý. 
Zastupitelka Krčmová se ptá, co nastane, když bude zastupitel připojený online a přenos 
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„spadne“. Místostarosta odpovídá, že v tu chvíli je zastupitel nepřítomen jako by se zvedl zde 

na zasedání a odešel. Zastupitel musí mít celou dobu zapnutou kameru. Ověřování není třeba. 

Zastupitelka Hrubešová se ptá, zda bylo pro potřeby distančního jednání zastupitelstva nutné 
něco investovat. Místostarosta reaguje, že výměna byla plánována již kvůli online přenosu. 
Byl vyměněn router v řádu vyšších stovek Kč a byl přidán jeden posilovací bod pro připojení. 
Ostatní je zajištěno přes videokonferenční hovory, tedy zdarma. Dále si zastupitelka 

Hrubešová myslí, že není správná možnost online přenos sledovat pouze přes Facebookové 
stránky města, měl by být k dispozici odkaz i na webových stránkách města. Místostarosta 
reaguje, že dříve probíhal stream na Facebooku s tím, že odkaz byl zveřejněný na stránkách 
města a mohl se připojit i uživatel, který Facebook nemá. Nově byl zřízen kanál na YouTube, 
který je dostupný úplně všem, odkaz byl zveřejněný na webových stránkách města 
i na Facebooku. 

Zastupitelka Víšková reaguje na čl. 4, odst. 9 jednacího řádu, kde je uvedeno, že: „V případě 
významných dodatečných změn jsou materiály aktualizovány a před zasedáním zastupitelstva 
znovu rozeslány všem členům zastupitelstva.“ Žádá, aby těchto dodatečných změn bylo 
co nejméně. Místostarosta reaguje, že jednací řád se bude schvalovat jako celek, pokud chce 
zastupitelka Víšková nějakou změnu, musí ji naformulovat a přijmout tuto změnu i v usnesení. 

 se o tuto změnu snažil v minulém volebním období, ale vůle minulého 
zastupitelstva bohužel nebyla. Za sebe to vnímá jako krok správným směrem ve věci 
informování občanů. Celkově tuto změnu vnímá pozitivně.  

Zastupitel Koldinský informuje, že návrh na změnu přišel z více důvodů, např. aby se zastupitel 
mohl účastnit zasedání i když bude mít doma nemocné děti. Potvrzuje, že se od ledna chystá 
na erasmus, kde bude 6-7 měsíců a dozvěděl se to před 14 dny. Rád by se zasedání 
zastupitelstva účastnil i nadále, většina komunikace probíhá i teď elektronicky (e-mailem, 

telefonicky) a bude rád, pokud mu to zastupitelé umožní. 

PROTINÁVRH USNESENÍ (Mgr. Víšková): 
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Veltrusy 
v předloženém znění s úpravou článku 4, bod 9 kde se nahrazuje poslední věta větou. 

„V případě dodatečných změn jsou materiály aktualizovány a před zasedáním zastupitelstva 

znovu rozeslány všem členům zastupitelstva, leda že se jedná o opravu zjevných chyb v psaní 
nebo počtech.“ 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 2 členů (p. Krčmová, Ing. Hrubešová), 

zdržel se 1 člen (p. Pražák). 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 7. 

PŮVODNÍ NÁVRH USNESENÍ  
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Veltrusy 
v předloženém znění. 

3f) Pověření zastupitelů k provádění svatebních obřadů 

Vzhledem ke zkušenostem je z časového hlediska nereálné, aby oddávali pouze starosta 
a místostarostové. Je třeba, aby se oddávajícími zastupiteli stali i další členové zastupitelstva.  

Na základě projeveného zájmu starosta navrhuje, aby oddávajícími byli – kromě obou 
místostarostů - Ing. Martin Novák, Mgr. Soňa Dekastello, Ing. Soňa Machová, Ph.D. 
a Mgr. Václava Víšková. 
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Dále paní matrikářka doporučuje, aby oddávacím dnem pro celé volební období 2022–2026 

byl vždy první pátek v měsíci a oficiální obřadní místností byla Výstavní síň Ladislava Čepeláka 
při MěÚ (Palackého 9) a Komunitní centrum (Chotkova 65). 

(Pozn. Mimo tento termín a tuto místnost se vybírá správní poplatek ve výši 1.000 Kč.) 

NÁVRH USNESENÍ 

V souladu s odst. 2 § 108 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích zastupitelstvo města Veltrusy 
stanovuje, že zastupitelé Mgr. Barbora Bělková, Lukáš Kohout, Ing. Martin Novák, Mgr. Soňa 
Dekastello, Ing. Soňa Machová, Ph.D. a Mgr. Václava Víšková jsou oprávněni užívat závěsný 
odznak při občanských obřadech a pověřuje tyto zastupitele k přijímání prohlášení o uzavření 
manželství podle § 11a, odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb. 

Zastupitelstvo města schvaluje, že oddávacím dnem pro celé volební období 2022–2026 bude 

vždy první pátek v měsíci a oficiální obřadní místností bude Výstavní síň Ladislava Čepeláka 
při MěÚ (Palackého 9) a Komunitní centrum (Chotkova 65). 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 8. 

Zastupitel Pražák se ptá, jak starosta plánuje řešit zastupitelnost matrikářky. Starosta 

odpovídá, že zastupitelnost pokrývá předchozí matrikářka, která je na mateřské dovolené 
a prozatím to stačí. Předpokládá, že bude prodloužena dohoda o provedení práce i na další 
rok. V některých případech je zastupující matrikářka paní Kyselá. Místostarosta doplňuje, 
že matrikářské zkoušky z důvodu pandemie bohužel nedodělala asistentka Nikola Formanová, 
ale má zájem je dokončit, tudíž bude mít město další zastupující matrikářku. 

3g)  Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 125/78 v ulici Jiráskova 

Na základě usnesení zastupitelstva č. 10 z 2. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy konaného 
16. listopadu 2022 předkládá vedení města zastupitelstvu ke schválení záměr pronájmu 
pozemku parc. č. 125/78 v ulici Jiráskova.  

SITUACE 
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 125/78 

o výměře 73 m2 v k. ú. Veltrusy, vedených v katastru nemovitostí jako „orná půda“, 

a to od 1. 1. 2023, na dobu určitou 5 let s možností prodloužení, za min. cenu 35 Kč / m2 / rok, 

tj. celkem min. 2 555 Kč / rok za předmětný pozemek. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 členů 
(Ing. Hrubešová). 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 9. 

3h) Úprava odměn neuvolněným zastupitelům a členům výborů a komisí 
v souladu s Novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
Na základě Novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC 
s účinností od 1. ledna 2023 schválené 30. listopadu 2022 se zvyšují odměny zastupitelům obcí 
o 10 %. V souladu s touto novelou a Metodikou MV k ní vydanou navrhujeme všem 
neuvolněným zastupitelům, předsedům a členům výborů a komisí navýšit aktuálně platné 
odměny o 10 % s účinností od 1. 1. 2023. Přesný přehled výše odměn je uveden v tabulce níže. 

Funkce Aktuální výše odměn Odměna od 1. 1. 2023 

Místostarosta 26.482 Kč 29 130 Kč 31.630 Kč 

Zastupitel – předseda výboru nebo komise 2.528 Kč 2.780 Kč 

Zastupitel – člen výboru nebo komise 2.107 Kč 2.318 Kč 

Zastupitel – bez dalších funkcí 1.264 Kč 1.390 Kč 

Předseda komise (není zastupitel) 1.264 Kč 1.390 Kč 

Člen výboru nebo komise (není zastupitel) 843 Kč 928 Kč 

Pozn.: poslední novelizace tohoto nařízení proběhla před třemi lety, tedy k 1. 1. 2020 shodně o 10 %. 

Zastupitel Koldinský by rád dal protinávrh, vzhledem k tomu, že v bodě 3b) schválili novou 
kolektivní smlouvu, která se nově vztahuje i na uvolněné zastupitele a neuvolněný 
místostarosta do výhod nespadá. Uvolnění zastupitelé budou mít nově nárok na příspěvek 
ve výši 4.000 Kč měsíčně čistého, neuvolěný místostarosta na poloviční úvazek na příspěvek 
ve výši 2.000 čistého (hrubého necelých 2.500 Kč). Navrhuje tedy navýšení odměny 
pro neuvolněného místostarostu o těchto 2.500 Kč jako náhrada příspěvku na stravné, 
pojištění a rekreaci, ostatní by ponechal ve stejné výši, jak bylo navrženo. 

Zastupitelka Hrubešová se ptá, zda je tento protinávrh konzultovaný s účetní. Musí se brát 
v potaz, že kolektivní smlouva vychází ze sociálního fondu, tato odměna půjde přímo 
z rozpočtu města, účtování je rozdílné. Není si jistá, zda lze sociální fond tímto způsobem 
obejít. Starosta reaguje, že to konzultováno bylo. 

Zastupitelka Dekastello se domnívá, že protinávrh nelze takto ustanovit. V usnesení 
je odkazováno na novelu nařízení vlády, a tím by byla odměna navýšena o více než zákonných 
10 %. Místostarosta reaguje, že Novela vlády navyšuje maximální odměny o 10 % oproti roku 
2003. Zastupitelstvo bude schvalovat předloženou výši – částky uvedené v tabulce. 

 informuje, že Nařízení vlády uvádí pouze maximální možnou částku, 
je na rozhodnutí zastupitelstva města, jakou výši schválí. 
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PROTINÁVRH USNESENÍ (Bc. Koldinský) 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům, předsedům 
a členům výborů a komisí ve smyslu Novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů 
zastupitelstev ÚSC s účinností od 1  ledna 2023 v následující výši: místostarosta 31.630 Kč, 
zastupitel – předseda výboru nebo komise 2.780 Kč, zastupitel – člen výboru nebo komise 
2.318 Kč, zastupitel – bez dalších funkcí 1.390 Kč, předseda komise (není zastupitel) 1.390 Kč, 
člen výboru nebo komise (není zastupitel) 928 Kč. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 7 členů, proti návrhu 1 člen (Ing. Hrubešová), zdrželi se 3 
členové (Mgr. Dekastello, p. Krčmová, p. Pražák). 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 10. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům, předsedům 
a členům výborů a komisí ve smyslu Novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů 
zastupitelstev ÚSC s účinností od 1. ledna 2023 následující výši: místostarosta 29.130 Kč, 
zastupitel – předseda výboru nebo komise 2.780 Kč, zastupitel – člen výboru nebo komise 
2.318 Kč, zastupitel – bez dalších funkcí 1.390 Kč, předseda komise (není zastupitel) 1.390 Kč, 
člen výboru nebo komise (není zastupitel) 928 Kč. 

3i) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy 
památek – Happening na starém mostě 2023 – 8. ročník 

V souladu s vyhlášenými pravidly Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek předkládá 
místostarostka Barbora Bělková ke schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Happening 
na starém mostě 2023 – 8. ročník“. Happening se uskuteční v sobotu 9. září 2023.  

Předpokládaný rozpočet akce je 210 tis. Kč, požadovaná částka z této dotace bude 109.200 Kč 
při spoluúčasti města ve výši 48 % (tj. 100.800 Kč) z celkových uznatelných nákladů akce 
(město bude opět oslovovat sponzory – partnery akce). 

Za uznatelné náklady lze použít pouze výdaje související s podstatou akce, nelze použít mzdové 
náklady. Podpora kultury zahrnuje akce výlučně neinvestičního charakteru, které splňují 
alespoň některé z následujících kritérií – jedinečnost akce, tradice, nadlokálnost – což tato 

tradiční akce splňuje. 

Zastupitelka Víšková se ptá, co znamená, když v důvodové zprávě je uvedeno, že spoluúčast 
města bude ve výši 48 % a v návrhu usnesení je uvedeno spolufinancování ve výši min. 48 %. 

Místostarostka odpovídá, že pokud by byly náklady na akci vyšší než 210.000 Kč, zbývající 
náklady bude muset financovat město ze svého rozpočtu a tím se zvýší i spoluúčast. Min. 48% 
spoluúčast je stanovena již v žádosti a následně bude uvedena i ve smlouvě se Středočeským 
krajem a město ji musí dodržet. 

Místostarosta reaguje, že akce ”Happening na starém mostě” má v rozpočtu vlastní paragraf, 
tzn. že pokud by se rozpočet akce navýšil, bude muset být přijato rozpočtové opatření, 
o kterém budou zastupitelé informováni.  

Starosta doplňuje, že z této akce plynou i jisté příjmy, které lze očekávat ve výši ¾ nákladů. 
Jedná se o sponzorské dary ve výši desítek tisíc a výtěžek ze vstupného. 

Zastupitelka Krčmová se ptá, kolik v loňském roce za tuto akci doplácelo město. Starosta 

odpovídá, že nelze přesně odpovědět, vyúčtování dotace se teprve zasílá na Krajský úřad, 
ale jedná se o částku přibližně 55.000 Kč.  
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NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Happening na starém 
mostě 2023 – 8. ročník“ z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, zavazuje se 

spolufinancovat uvedený projekt ve výši min. 48 % z celkových uznatelných nákladů akce 
a pověřuje zastupitelku Barboru Bělkovou vyřízením žádosti o dotaci včetně všech potřebných 
formalit. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 11. 

Odchod zastupitelky Hrubešové v 19:47 hodin. 

3j) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy 
památek – podpora základních knihoven 

V souladu s vyhlášenými pravidly Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu knihoven 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek předkládá 
místostarostka Barbora Bělková ke schválení podání žádosti o dotaci v rámci tematického 
zadání Základní knihovny - vybavenost na vybavení nové knihovny v komunitním centru 
doplňkovým mobiliářem (stohovatelné židličky, koberec, sedací polštáře, šatní tyč a ramínka) 
a audiotechnikou. Výše požadované dotace se musí pohybovat mezi 20 a 70 tis. Kč, minimální 
spoluúčast žadatele je 10 % z celkových uznatelných nákladů. Spolufinancování nad 51 % 
je ohodnoceno pěti body ze 100. 

Předpokládaný rozpočet na pořízení mobiliáře a audiotechniky je 77.000 Kč včetně DPH, 
požadovaná částka z této dotace bude tedy 69.300 tis. Kč při spoluúčasti města ve výši 
minimálně 10 % (tj. 7.700 Kč) z celkových uznatelných nákladů. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení místní knihovny 
mobiliářem a audiotechnikou z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu knihoven 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, zavazuje 

se spolufinancovat uvedený projekt ve výši min. 10 % z celkových uznatelných nákladů akce 
a pověřuje zastupitelku Barboru Bělkovou vyřízením žádosti o dotaci včetně všech potřebných 
formalit. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 12. 

3k) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní 
obslužnosti (IDSK) 

Na základě požadavku Středočeského kraje schválilo zastupitelstva města Veltrusy na svém 
34. zasedání (8. 12. 2021) usnesením č. 12 návrh smlouvy o zajišťování a financování ́dopravní ́
obslužnosti v souvislosti se zavedením nových standardů dopravní obslužnosti a nové 

metodiky výpočtu podílu obcí na dopravní ́obslužnosti. Smlouva platí od 1. 1. 2022. Od roku 

2022 platí spoje pokrývající minimální dopravní obslužnost Středočeský kraj (linky 370, 372, 
473 a 617), obce přispívají na spoje nadstandardní dopravní obslužnosti. 

Na 38. zasedání zastupitelstva (4. 5. 2022) byl projednán dodatek ke smlouvě týkající se 
nového výpočtu podílu obce pro rok 2022 a harmonogram úhrad pro období od 1. 4. 2022 
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do 31. 12. 2022. Kalkulace nově zahrnuje zavedení linky č. 646 (Holubice-Kralupy-Veltrusy-

Roudnice) a zrušení linky č. 496. Čtvrtletní záloha se navyšuje o 13.726 Kč. Z diskuze vzešla 
potřeba vyčkat na schválení dodatku zastupitelstvem města Kralupy nad Vltavou, na kterém 
je závislý provoz nové linky č. 646. Město Kralupy doplněk schválilo na svém listopadovém 
zasedání, vedení města proto předkládá doplněk ke schválení i Zastupitelstvu města Veltrusy. 

Příloha podepsané smlouvy na rok 2022: 

 

Upravená příloha doplňku ke smlouvě: 

 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje novou výši příspěvku na spolufinancování dopravní 
obslužnosti ve výši 343.782 Kč na 2. – 4. čtvrtletí roku 2022 a dále schvaluje uzavření Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti s organizací Integrovaná 
doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, v předloženém znění. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 13. 
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3l) Podání námitek k 10. aktualizaci Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje 

Sdružení obcí a spolků KORIDOR D8, jehož je Město Veltrusy členem, připravilo na základě 
vlastních zjištění a série participativních setkání s občany pro své členy vzor námitek 
a připomínek k 10. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (10aZUR), které je 
možné podat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje (KSÚS) nejpozději do 16. 12. 2022. 

Podání námitek musí v obcích, kde není ustavena rada, schválit zastupitelstvo. Jelikož jsme 
tento materiál obdrželi 13. 12. ve 22:43 hod. předkládáme jej mimořádně bez předchozího 
projednání. 

Smyslem námitek k 10aZUR je, aby plánované změny byly zapracovány s ohledem na osídlení 
a krajinu a bylo dbáno se na eliminaci negativních enviromentálních dopadů na život v této 
oblasti. Námitek je celkem sedm: 

1. Požadavek na komplexní řešení dopravního zatížení území kolem zaústění do území 
Hlavního města Prahy 

2. Požadavek na vyhodnocení SEA 

3. Požadavek na zajištění zmírnění negativních vlivů železničního záměru na obytné části 
přilehlých sídel 

4. Požadavek na zajištění kultivace krajiny v okolí obytných sídel 
5. Požadavek na koordinaci s dalšími záměry 

6. Požadavek na ochranná opatření 
7. Požadavek na vymezení koridoru VRT Poohří 

Cílem podání těchto námitek není blokovat rozvoj České republiky v oblasti liniových staveb a 
dopravní prostupnosti. Cílem je, aby tyto stavby co nejméně negativně ovlivnili životy lidí 
žijících v jejich bezprostřední blízkosti. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním námitek k 10. aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Středočeského kraje, v předloženém znění a pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta 
k podpisu. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 14. 

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4a) Projektová dokumentace na rekonstrukci ul. Františka Šafaříka – 

schválení Dodatku č. 1 

Na 34. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo 8. 12. 2021, byl schválen 
zhotovitel projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Fr. Šafaříka, Ing. arch. Jiří Hánl 
s cenovou nabídkou 445.500 Kč bez DPH (tj. 539.055 Kč včetně DPH). Projekt řeší rekonstrukci 
starého chodníku v Šafaříkově ulici a propojení do nové lokality U Luhu a U Střelnice smíšenou 
cyklostezkou. 

Nad rámec uzavřené smlouvy o dílo došlo na základě různých zjištění (nedostupnost 
dotčených pozemků, nové záměry na trase a potřeba jejich napojení vjezdy na ul. Šafaříkova) 
k několika dílčím úpravám zadání. Organizace dopravního řešení ulice Fr. Šafaříka zůstane 
nakonec (oproti původnímu zadání) v celém rozsahu v obousměrném provozu. 
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Termín odevzdání projektové dokumentace pro společné řízení se posouvá na leden 2023. 
Zhotovitel nabízí úpravu a dopracování projektové dokumentace za 65.000 Kč bez DPH 
(tj. 78.650 Kč včetně DPH) a předkládá zastupitelům návrh Dodatku č. 1. 

Cenová nabídka na vícepráce: 84.000 Kč bez DPH 

Sleva:  - 19.000 Kč bez DPH 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

CENA PO SLEVĚ:             65.000 bez DPH (tj. 78.650 Kč včetně DPH) 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
ze dne 13. 12. 2021 s Ing. arch. Jiřím Hánlem, IČ: 11288884 a navýšením ceny zakázky 
na 510.500 Kč bez DPH (617.705 Kč včetně DPH). 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 15. 

4b) Probíhající a připravované veřejné zakázky 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SVOZU A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM (FCC ČR, s. r. o.) 

Svozová firma FCC Česká republika, s. r. o. chce navýšit jednotkové ceny o inflační doložku, 
mělo by se jednat o navýšení cca 15 %. Na základě komunikace s vedením společnosti bylo 
dohodnuto, že schválení předmětného dodatku bude odloženo a společnost FCC Česká 
republika, s. r. o. dodatek lépe specifikuje, aby byl v souladu se smlouvou, která byla 
vysoutěžena na 4 roky. Dodatek bude zastupitelstvu předložen ke schválení, až bude známá 
inflace, tj. od března. Bližší informace budou známy do příštího zasedání. 

ZÁVĚRKOVÉ LISTY (DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE A PLYNU) 
Starosta informuje, že dochází ke změně stávajícího dodavatele elektrické energie. Stávající 
dodavatel Centropol Energy, a. s. v burzovním obchodu úspěšný nebyl. Nový dodavatel 
elektrické energie pro město Veltrusy od roku 2023 bude EP Energy Trading, a. s. 

a dodavatelem plynu bude Pražská plynárenská a. s. U elektřiny lze očekávat navýšení 100 %, 
u plynu lze očekávat navýšení o 50 %. Starosta předkládá zastupitelstvu na vědomí závěrkové 
listy pro burzovní obchod se silovou elektřinou a s plynem na rok 2023. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí předložené závěrkové listy pro burzovní obchod 
se silovou elektřinou (dodavatel EP Energy Trading, a. s., závěrkový list č. EL-20221110-3049-

1) a s plynem (dodavatel Pražská plynárenská, a. s., závěrkový list č. PL-20221201-2838-1) 

na rok 2023. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 16. 

KOMUNITNÍ CENTRUM 

Stavba komunitního centra byla zdárně převzata, drobné opravy jako je výsev trávy a opravy 

fasády a okapů budou vzhledem ke klimatickým podmínkách dokončeny až po novém roce. 
V současné době se dokončují interiéry, tedy volně stojící nábytek a další truhlářské prvky. 
Na leden se plánuje slavnostní otevření pro veřejnost.  

VÝSADBA STROMŮ V UL. MARŠÁLA RYBALKA 

V ulici Maršála Rybalka směrem k restauraci U Libuše a ulici Nerudova bylo nutné nahradit 
broukem poškozené lípy za dub letní. Zakázka převýšila částku 80.000 Kč bez DPH. 
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NÁKUP POSYPOVÉ SOLI 
Pořízení posypové soli na zimu vyšlo město na částku 83.600 Kč. 

5. INFORMACE 

5a) Vedení obce 

5ai) Aktuální opravy a projekty 

  Viz bod 3. 

5aii) Termíny zasedání v 1. pololetí r. 2023  
Zasedání Zastupitelstva v roce 2023 se budou konat zpravidla poslední středu 
v měsíci, od 18:00 hodin, a to: 25. 1.; 1. 3.; 29. 3.; 26. 4.; 31. 5. a 28. 6. 2023. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí termíny zasedání Zastupitelstva města 
Veltrusy v 1. pololetí roku 2023 a to: 25. 1.; 1. 3.; 29. 3.; 26. 4.; 31. 5. a 28. 6. 2023, 

a to vždy ve středu v 18:30 hodin.  

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
Návrh byl schválen jako usnesení č. 17. 

Zastupitelka Machová konstatuje, že zastupitelka Krčmová má problém se 
na zasedání dostavit na 18. hodinu, proto navrhuje, aby zasedání Zastupitelstva 
začínalo až v 18:30 hodin. Starosta souhlasí. 

5aiii) Různé 

RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
Místostarostka zve ve středu 21. prosince 2022 v 18:30 hodin do kostela Narození 
sv. Jana Křtitele ve Veltrusích na Rybovu Českou mši vánoční. Prodej lístků probíhá 
v podatelně MěÚ i online. Odkaz naleznete na webu města, Facebooku města 
nebo přes QR kód na vyvěšených plakátech. Vstupenky budou dostupné i na místě.  

5b) Výbory a komise 

FINANČNÍ VÝBOR 

Zastupitelka Víšková se vzhledem k vánočním svátkům s finančním výborem sejde až v lednu.  

KONTROLNÍ VÝBOR 

Zastupitel Koldinský informuje, že se výbor sešel v pondělí 12. 12. 2022. Diskutovali o plnění 
usnesení z posledního 42. zasedání Zastupitelstva minulého volebního období a plnění 
usnesení z 1. a 2. zasedání Zastupitelstva aktuálního volebního období. Rád by upozornil 
na nutnost dodržování termínu vyhotovení zápisu ze zasedání do 10 dnů včetně podpisů 
ověřovatelů, což plyne ze zákona a následné zveřejnění zápisu do 2 dnů podle nového 
jednacího řádu. Následně kontrolní výbor nalezl chybu v posledním rozpočtovém opatření, 
o které bude informovat finanční výbor, aby se tím dále zabýval. Zápis z jednání výboru je 
téměř dokončený a bude rozeslán zastupitelům. 

KULTURNÍ KOMISE 

Zastupitelka Machová informuje, že úspěšně zahájili činnost kulturní komise. Jsou v kontaktu 

i s místostarostkou. Komise se sešla již 2x a měli videokonferenci s vedením komunitního 
centra v Mukařově, kde čerpali zkušenosti. Podařilo se připravit přehled kulturních, 
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sportovních a společenských akcí ve Veltrusích pro rok 2023. Byli osloveny všechny veltruské 
spolky a další subjekty podílející se na společenském životě ve Veltrusích a tímto všem děkuje 
za spolupráci. Cílem přehledu je mít ucelený plán aktivit ve městě po celý rok, aby spolky 
věděly, v jaké termíny, co plánovat a termíny se jim vzájemně nepřekrývaly a akce měly 
co největší účast. Žádá spolky a příspěvkové organizace, aby kulturní komisi o připravovaných 
akcích informovaly a komise tak mohla pomoci s organizací i propagací akce. Na přelomu 
nového roku bude přehled dostupný i pro veřejnost. 

Zastupitelka Machová dále zve 20. a 21. 1. 2023 na slavnostní otevření Komunitního centra. 
Slavnostní přestřižení pásky proběhne v pátek 20. 1. 2023 v podvečer a v sobotu bude 

následovat den otevřených dveří, kdy bude možné se s Komunitním centrem podrobněji 
seznámit. 25. 2. 2023 zve na Masopust a 11. 3. 2023 zve na městský ples. 

STAVEBNÍ KOMISE 

Žádné informace nebyly. 

5c) Zastupitelé 

Zastupitelka Krčmová se ptá, zda bude právní poradna na Městském úřadě fungovat 
i v po novém roce. Starosta odpovídá, že ano. 

Zastupitel Pražák zve za Sbor dobrovolných hasičů 21. 1. 2023 od 18. hodin na výroční schůzi 
Sboru dobrovolných hasičů města Veltrusy a přeje všem hezké svátky a hodně štěstí a zdraví 
v novém roce. 

Starosta děkuje stavební Ing. Štulíkovi (stavební komise) za účast na kontrolních dnech. 

Zastupitel Koldinský se ptá, v jakém stavu jsou výběrová řízení na zubařku, dentální 
hygienistku, grafika a šéfredaktora Veltruských listů. Starosta reaguje, že se mu ozval zubař 
z Moravy, který se chce v pátek přijet na prostory podívat. Místostarostka reaguje, že mají dva 
zájemce o pozici šéfredaktora a dva zájemce o pozici grafika. V blízké době bude vybrán 
vhodný kandidát. 

Místostarosta všechny zve na tradiční štědrodenní zpívání koled u vánočního stromku, 
které letos proběhne od 14:00 hodin na náměstí. 

Starosta popřál hezké Vánoce a klidné svátky a do nového roku vše dobré, hlavně zdraví. 

6. DISKUZE 

Průběžně. 

7. ZÁVĚR 

Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 20:45 hodin ukončil 3. zasedání 
Zastupitelstva města Veltrusy. Příští zasedání zastupitelstva by se mělo konat 25. 1. 2023 

od 18:30 v hasičském domě. 
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Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 
14. 12. 2022 – zápis číslo 3 

 

1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 3. zasedání.  
Schváleno: 10-0-0 

2. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Ing. Martina Nováka a Antonína Pražáka ověřovateli 

3. zápisu ze dne 16. 11. 2022. 
Schváleno: 10-0-0 

3. Zastupitelstvo města Veltrusy volí členy finančního výboru Doc. Ing. Lenku Láchovou, Csc. 
a Tomáše Bednáře. 
Schváleno: 10-0-0 

4. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2023 v předloženém 
znění. 
Schváleno: 8-0-2 

5. 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 2023 
členěný dle paragrafů v předloženém znění. Součástí rozpočtu je i Rozpočet sociálního fondu. 
Schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích.  

Příjmy   63 520 tis. Kč 

Výdaje   78 520 tis. Kč 

Financování  15 000 tis. Kč 

Schváleno: 8-1-2 

6. Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 7/2022 v předložené podobě. 
Schváleno: 11-0-0 

7. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Veltrusy 
v předloženém znění s úpravou článku 4, bod 9 kde se nahrazuje poslední věta větou. 

„V případě dodatečných změn jsou materiály aktualizovány a před zasedáním zastupitelstva 
znovu rozeslány všem členům zastupitelstva, leda že se jedná o opravu zjevných chyb v psaní 
nebo počtech.” 

Schváleno: 8-2-1 

8. V souladu s odst. 2 § 108 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích zastupitelstvo města Veltrusy 
stanovuje, že zastupitelé Mgr. Barbora Bělková, Lukáš Kohout, Ing. Martin Novák, 
Mgr. Soňa Dekastello, Ing. Soňa Machová, Ph.D. a Mgr. Václava Víšková jsou oprávněni užívat 
závěsný odznak při občanských obřadech a pověřuje tyto zastupitele k přijímání prohlášení 
o uzavření manželství podle § 11a, odst. 1, písm. A) zák. č. 301/2000 Sb. 

Zastupitelstvo města schvaluje, že oddávacím dnem pro celé volební období 2022–2026 bude 

vždy první pátek v měsíci a oficiální obřadní místností bude Výstavní síň Ladislava Čepeláka 
při MěÚ (Palackého 9) a Komunitní centrum (Chotkova 65). 
Schváleno: 11-0-0 
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9. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 125/78 
o výměře 73 m2 v k. ú. Veltrusy, vedených v katastru nemovitostí jako „orná půda“, 

a to od 1. 1. 2023, na dobu určitou 5 let s možností prodloužení, za min. cenu 35 Kč / m2 / rok, 

tj. celkem min. 2.555 Kč / rok za předmětný pozemek. 

Schváleno: 10-0-1 

10. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům, předsedům 
a členům výborů a komisí ve smyslu Novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů 
zastupitelstev ÚSC s účinností od 1. ledna 2023 navrhované výši. 
Schváleno: 7-1-3 

11. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Happening na starém 
mostě 2023 – 8. ročník“ z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, zavazuje 
se spolufinancovat uvedený projekt ve výši min. 48 % z celkových uznatelných nákladů akce 
a pověřuje zastupitelku Barboru Bělkovou vyřízením žádosti o dotaci včetně všech potřebných 
formalit. 

Schváleno: 11-0-0 

12. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení místní knihovny 
mobiliářem a audiotechnikou z Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu knihoven 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, zavazuje 

se spolufinancovat uvedený projekt ve výši min. 10 % z celkových uznatelných nákladů akce 
a pověřuje zastupitelku Barboru Bělkovou vyřízením žádosti o dotaci včetně všech potřebných 
formalit. 

Schváleno: 10-0-0 

13. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje novou výši příspěvku na spolufinancování dopravní 
obslužnosti ve výši 343.782 Kč na 2. – 4. čtvrtletí roku 2022 a dále schvaluje uzavření Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti s organizací Integrovaná 
doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, v předloženém znění. 
Schváleno: 10-0-0 

14. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podáním námitek k 10. aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Středočeského kraje, v předloženém znění a pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta 

k podpisu. 

Schváleno: 10-0-0 

15. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
ze dne 13. 12. 2021 s Ing. arch. Jiřím Hánlem, IČ: 11288884 a navýšením ceny zakázky 
na 510.500 Kč bez DPH (617.705 Kč včetně DPH). 
Schváleno: 10-0-0 

16. Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí předložené závěrkové listy pro burzovní obchod 
se silovou elektřinou (dodavatel EP Energy Trading, a. s., závěrkový list č. EL-20221110-3049-

1) a s plynem (dodavatel Pražská plynárenská, a. s., závěrkový list č. PL-20221201-2838-1) 

na rok 2023. 

Schváleno: 10-0-0 
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17. Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí termíny zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 
v 1. pololetí roku 2023, a to: 25. 1.; 1. 3.; 29. 3.; 26. 4.; 31. 5. a 28. 6. 2023 a to vždy ve středu 

v 18:30 hodin.  

Schváleno: 10-0-0 

 

 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:   podpis     datum podpisu 

Ing. Martin Novák:           

Antonín Pražák:            

Starosta: 

Mgr. Filip Volák:           

Zapsala:    Nikola Formanová 


