Město Velvary , náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz
__________________________________________________________

Z á p i s č. 1/2011
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 25. ledna 2011 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: pí. Odvodyová
Ověřovatelé zápisu: pí. Vosmíková, p. Fajgl
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, pí. Ortová
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2010
Problematika převodu kostela sv. Jiří
Návrh na schválení sponzorských darů ZŠ Velvary
Diskuse
Závěr

1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod., starostka konstatovala, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 14 členů. Starostka současně omluvila člena zastupitelstva
p. Fajgla, který se bude muset z pracovních důvodů vzdálit po 18:30 hodin. Paní starostka
v úvodu přivítala přítomné.
Paní starostka navrhla za členy návrhové komise Mgr. Kolínkovou a pí. Ortovou (PRO – 14,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu pí. Vosmíkovou a p. Fajgla (PRO – 14,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Starostka v úvodu oznámila, že dodatečně zaslala členům zastupitelstva podklady k
projednání návrhu na změnu Územního plánu města Velvary. Bohužel 3 členům zastupitelstva
podklady z technických důvodů nebyly doručeny. Proto bude uvedený bod pouze informativně
projednán v rámci diskuze a poté bude odročen na další zasedání zastupitelstva obce, aby se
zastupitelé mohli s podklady dostatečně seznámit.
Poté starostka navrhla schválení programu. Program zasedání byl schválen. (PRO – 14,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
2. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2010
Z důvodu změny vztahu rozpočtu města k jiným rozpočtům v oblasti příjmů i výdajů (dáno
zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a úpravou dle dosahované
skutečnosti na straně příjmů a změny potřeb na straně výdajů v roce 2010, je třeba schválit
zastupitelstvem města rozpočtové opatření č. 5/2010. Rada projednala návrh rozpočtového
opatření č. 5/2010 dne 17. 1. 2011 a doporučila zastupitelstvu města rozpočtové opatření
č. 5/2010 schválit. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2010 ve znění
přiloženého materiálu (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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3. Problematika převodu kostela sv. Jiří
V minulém funkčním období se zastupitelstvo města zabývalo otázkou převodu kostela sv. Jiří
z církve na město. Církev nabídla kostel do dlouhodobé zápůjčky, což zastupitelstvo odmítlo a
dále bylo jednáno pouze o darování. Jednání se zastavila na „mrtvém bodě“ z důvodu
nevyřešených podmínek zápůjčky mobiliáře. Kostel (budovu) včetně příslušných pozemků je
ochotna Římskokatolická farnost městu darovat, mobiliář dát do dlouhodobé zápůjčky. Církev
kostel nepotřebuje ke svým liturgickým účelům, jeho opravy nechce a nemůže financovat.
Chce-li zastupitelstvo zachránit tuto dominantu města (mimochodem postavenou městem,
nikoliv církví), nezbude mu nic jiného, než kostel dříve či později převzít. Převzetí kostela je
však dlouhodobým závazkem do budoucna. Jednání byla na popud církve obnovena,
podmínky zápůjčky je ochotna církev upravit ve prospěch města. Rada projednala návrh na
uzavření darovací smlouvy spojené se zřízením věcného břemene dne 17. 1. 2011. Rada
doporučila zastupitelstvu seznámit se se stavem kostela při schůzce na místě. Na schůzku
budou pozváni zástupci církve. Rada uzavření uvedené smlouvy doporučila. Starostka nabídla
členům zastupitelstva možnost navštívit kostel sv. Jiří za přítomnosti pracovníků
arcibiskubství a odboru kultury Městského úřadu Slaný. S touto nabídkou členové
zastupitelstva souhlasili. V rámci rozpravy p. Šťástka uvedl, že poslední významná oprava
uvedeného kostela proběhla v období první republiky. Člen zastupitelstva p. Majtánik
upozornil na výpovědní lhůtu u smlouvy ve věci zápůjčky mobiliáře, má obavu, aby po
zrestaurování mobiliáře nebyl odvezen. Starostka upozornila, že mobiliář je pevně spojen s
kostelem a odpovědné orgány nedají souhlas s jeho odvezením. Člen zastupitelstva p. Jandouš
upozornil, že město na sebe bere obrovský závazek za mobiliář, a že oprava mobiliáře bude
nákladná. V této souvislosti starostka uvedla, že když kostel a mobiliář neopraví město, tak
kostel bude dál chátrat. Člen zastupitelstva p. Šťástka se dotázal, zda nehrozí odsvěcení
kostela a dále, zda plastika na zdi je také součástí kostela. Starostka uvedla, že odsvěcení
kostela nehrozí, naopak smlouva předpokládá využití uvedeného kostela i církví. Dále
starostka uvedla, že se připravuje projekt restaurování reliéfu, který je na zdi u kostela.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o problematice převodu kostela sv. Jiří a souhlasí
se schůzkou v kostele sv. Jiří v průběhu měsíce únor 2011.
4. Návrh na schválení sponzorských darů ZŠ Velvary
Ředitel Základní školy Velvary podal dvě žádosti o povolení přijmout sponzorský dar. Jedná
se o počítačovou techniku v hodnotě cca 24 000,--Kč od České spořitelny a.s. a o 10 párů
běžeckých lyží, holí a bot v hodnotě 30 000,--Kč od Klubu rodičů a přátel dětí a školy o.s.
Rada projednala návrh na schválení uvedených sponzorských darů na svém jednání dne
17. 1. 2011 a doporučila zastupitelstvu města přijetí sponzorských darů schválit.
Zastupitelstvo města přijetí uvedených sponzorských darů Základní škole Velvary schválilo
(PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
5. Diskuze
V rámci diskuze vystoupila starostka města a sdělila informace k návrhu na změnu Územního
plánu města Velvary. Vždy se za celý rok na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ
Velvary shromažďují žádosti o změnu územního plánu města. Za rok 2010 byly podány celkem
4 žádosti. Změnu územního plánu hradí ti, kvůli nimž se provádí. Pořizovatel územního plánu
(MěÚ Slaný) doporučil ke schválení z uvedených 4 žádostí pouze 1. Zastupitelstvo vzalo
informace o požadavcích na změnu územního plánu na vědomí, s ohledem na skutečnost, že
podklady k uvedenému bodu nebyly včas doručeny všem členům zastupitelstva, bude uvedený
bod zařazen k projednání na další zasedání zastupitelstva města.
Starostka dále informovala o schůzce s ředitelem Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje plk. Kučerou ve věci zřízení policejní služebny ve Velvarech. Nabídnuty k tomuto účelu
byly prostory v přízemí vedle České spořitelny, a. s. Město provede nejnutnější úpravy
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uvedených prosotor. Dle vyjádření policie jim tyto prostory plně vyhovují.
Dále starostka informovala o návrhu Středočeského kraje ve věci úpravy jízdních řádů od 1.
2. 2011. Dopis z odboru dopravy krajského úřadu se seznamem rušených spojů obdržela
starostka dne 3. 1. 2011, do 12. 1. 2011 muselo město sdělit stanovisko. Starostka zveřejnila
rušené spoje na webových stránkách města. Krajský úřad navrhl, že spoje nebudou zrušeny
pouze v případě, že si je město převezme do tzv. ostatní dopravní obslužnosti. V této věci bylo
svoláno mimořádné jednání rady města, schůzka starostů obcí Velvarska, schůzka starostů
obcí Slánska a dále byla sjednána schůzka s náměstkem hejtmana Středočeského kraje pro
dopravu p. Povšíkem. Podařilo se odsunout navrhovaná opatření o měsíc (k 1. 3. 2011). Dle
předběžných informací lze očekávat, že spoje, o jejichž zachování město nejvíce usilovalo
zůstanou zachovány.
V 18:45 hodin odešel za zasedání zastupitelstva města člen zastupitelstva p. Fajgl (počet členů
zastupitelstva města klesl na 13.
Starostka dále informovala o žádostech o dotace, které město v roce 2011 podává. V rámci
výzva Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy podává město žádost o dotaci na
rekonstrukci povrchu ulic Sokolská a Čechova. V rámci Programu prevence kriminality
Středočeského kraje město žádá o dotaci na výstavbu skateparku (projekt Velvary teenagerům
– výstavba skateparku). Přílohou této žádosti o dotaci musí být schválení podání žádosti o
dotaci a spolufinancování projektu zastupitelstvem města. Celkové náklady projektu výstavby
skateparku jsou 988 800,-- Kč. Město žádá o dotaci ve výši 500 000,-- Kč. Ostatní náklady ve
výši 488 800,-- Kč by mělo uhradit město. Členové zastupitelstva s uvedeným návrhem
souhlasili, schválili podání žádosti o dotaci na výstavbu skateparku do Krajského programu
prevence kriminality pro rok 2011 a současně schvalují spolufinancování uvedeného projektu
z rozpočtu města (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0). Starostka dále informovala, že
město podalo také žádost o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova na výstavbu
dětského hřiště ve Velké Bučině.
V další části diskuze se starostka věnovala žádosti některých členů zastupitelstva města
věnovat svou odměnu na veřejnou sbírku. Starostka informovala, že zřízení veřejné sbírky je
administrativně náročné, přičemž již při zřízení veřejné sbírky musí být znám účel sbírky. S
ohledem na tuto skutečnost navrhuje, aby ti členové zastupitelstva, kteří budou chtít svou
odměnu poskytnout na veřejně prospěšné účely, aby tak učinili prostřednictvím darovací
smlouvy.
V rámci diskuze vystoupil také člen zastupitelstva p. Jandouš, který požádal o změnu
jednacího řádu zastupitelstva, který byl schválen na minulém zasedání. V rámci uvedené
změny byla stanovena lhůta pro zaslání podkladů členům zastupitelstva na lhůtu 3 dny před
jednáním. Domnívá se, že lhůta je příliš krátká, navrhuje ji změnit na 7 dnů. Starostka
navrhuje 3 dny v jednacím řádu ponechat, přičemž se bude snažit zaslat podklady dříve.
Lhůta 7 dnů je prakticky nereálná, neboť pokud se koná před zasedání zastupitelstva také
rada města, je nutné zařadit do materiálů pro zastupitele i výstupy z jednání rady. Došlo tedy
k dohodě, že jednací řád prozatím nebude měněn.
Mgr. Kolínková upozornila na problém psích výkalů po celém městě. Starostka přislíbila, že
upozorní občany ve zpravodaji, aby si psí výkaly uklízeliy. V této souvislosti upozornil také p.
Jandouš na nepořádek na pozemcích za fotbalovým hřištěm. Starostka sdělila, že na
uvedených pozemcích je nyní záplava.
V rámci diskuze vystoupila také pí. Ortová, která apelovala na členy zastupitelstva města, aby
se účastnili kulturních akcí, které jsou městem pořádány v městském muzeu a v městské
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knihovně.
Starostka dále v rámci diskuze upozornila, že byla vydána kniha o divadelních oponách
„Malované opony divadel českých zemí“. Opona z Městského muzea ve Velvarech je v této
knize také uvedena. Kniha je nyní k nahlédnutí u starostky, poté bude předána do městského
muzea.
6. Závěr
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva města v 18:57 hodin.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starostka města
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Město Velvary , náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz
__________________________________________________________

U s n e s e n í č. 1/2011
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 25. 1. 2011 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

program zasedání zastupitelstva,
ověřovatele zápisu (pí. Vosmíková, p. Fajgl) a návrhovou komisi (Mgr. Kolínková,
pí. Ortová),
rozpočtové opatření č. 5/2010, ve znění přiloženého materiálu,
přijetí sponzorských darů od České spořitelny, a.s., a Klubu rodičů a přátel dětí a
školy, o.s., Základní škole Velvary, okres Kladno,
podání žádosti o dotaci na výstavbu skateparku (projekt „Velvary teenagerům –
výstavba skateparku) z Krajského programu prevence kriminality pro rok 2011 a
spolufinancování uvedeného projektu z rozpočtu města.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

informaci o problematice převodu kostela sv. Jiří ve Velvarech a souhlasí se schůzkou
se zástupci vlastníka v kostele sv. Jiří v průběhu února 2011,
informace sdělené zastupiteli v rámci diskuze.

………………………………….
Radka Vosmíková
ověřovatel

………………………………….
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

………………………………….
Václav Fajgl
ověřovatel
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