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. 6/2010
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 15. prosince 2010 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Mgr. Červenková, Mgr. Kolínková, Ing. Vojtěchovský
Ověřovatelé zápisu: pí. Ortová, p. Fajgl
Návrhová komise: Ing. Valchářová, p. Majtánik
Program jednání:
Úvod
Slib 2 členů zastupitelstva
Zpráva starostky
Návrh jednacího řádu zastupitelstva
Návrh rozpočtu na rok 2011
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2011 – 2013
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2010
Návrh veřejnoprávních smluv o zajišťování státní správy na úseku projednávání
přestupků
9. Návrh obecně závazných vyhlášek
10. Návrh na ukončení členství v DSO MPBP
11. Záměr prodeje pozemku parc.č. 104/1 v k.ú. Velvary
12. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno do pozemku města parc.č.
322/28 v k.ú. Velká Bučina
13. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby plynovodu pro zasíťování pozemku parc.č. 1414/1 v k.ú. Velvary
14. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z majetku města
15. Návrh na příspěvek na odpisy a odvod odpisů MŠ Velvary
16. Diskuse
17. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Úvod
Paní starostka informovala v úvodu o rezignaci člena zastupitelstva Mgr. Ivana Kurze, místo
kterého nastupuje náhradník p. Vlastimil Jandouš. Současně paní starostka předala
p. Václavu Fajglovi a p. Vlastimilovi Jandoušovi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Slib 2 členů zastupitelstva
Paní starostka v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala p. Václava Fajgla a
p. Vlastimila Jandouše ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že zapisovatel – tajemník
městského úřadu přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval členy
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zastupitelstva p. Václava Fajgla a p. Vlastimila Jandouše ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Členové zastupitelstva p. Václav Fajgl a
p.
Vlastimil Jandouš neodmítli složit slib ani nesložili slib s výhradou.
Paní starostka v úvodu omluvila Mgr. Červenkovou, Mgr. Kolínkovou a Ing. Vojtěchovského.
Paní starostka navrhla za členy návrhové komise Ing. Valchářovou a p. Majtánika (PRO –
12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu pí. Ortovou a p. Fajgla (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hod., starostka konstatovala, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné. Paní starostka v úvodu přivítala přítomné.
Poté starostka navrhla schválení programu. Program zasedání byl schválen. (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
3. Zpráva starostky
Paní starostka přednesla svou zprávu, která obsahovala shrnutí činnosti za 4. čtvrtletí roku
2010. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
4. Návrh jednacího řádu zastupitelstva
Starostka předložila zastupitelstvu jednací řád zastupitelstva z minulého volebního období a
navrhla v něm následující úpravy pro nové volební odbobí. V článku III odst. 3 se navrhuje
zkrátit lhůtu pro předkládání materiálů členům zastupitelstva ze 7 na 3 dny, v článku VIII
odst. 8 se navrhuje změnit způsob zveřejnění zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva
(bude zveřejněno na webových stránkách, nahlédnout do zápisu a usnesení může kdokoliv v
kanceláři tajemníka městského úřadu), v čl. XII odst. 4 se navrhuje slova „předseda návrhové
komise“ nahradit slovy „ověřovatelé zápisu“. Rada projednala návrh jednacího řádu na
svém jednání dne 15. 11. 2010 a doporučila zastupitelstvu jednací řád s navrženými změnami
schválit. Zastupitelstvo města schválilo jednací řád zastupitelstva pro nové volební období
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
5. Návrh rozpočtu na rok 2011
Odbor hospodářsko správní na základě požadavků příspěvkových organizací, organizačních
složek a odborů městského úřadu připravil návrh rozpočtu, který projednala rada na svých
zasedáních dne 15. 11. a 29. 11. 2010. Odbor hospodářsko správní zahrnul připomínky rady
do návrhu, který byl řádně vyvěšen na úřední desce městského úřadu. Rozpočet je sestaven
jako vyrovnaný (s příjmy a výdaji ve výši 49 690 421,-- Kč), v průběhu roku 2011 budou
prováděna rozpočtová opatření dle vzniklé potřeby. Rada doporučila zastupitelstvu rozpočet
na rok 2011 schválit. Zastupitelstvo města rozpočet města na rok 2011 v předloženém znění
schválilo (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2011 - 2013
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 3 a 4 zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl zastupitelstvu města předložen návrh
rozpočtového výhledu Města Velvary na období roku 2011 – 2013. Zastupitelstvo města
rozpočtový výhled na roky 2011 - 2013 schválilo (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2010
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 je třeba schválit zastupitelstvem
města rozpočtové opatření č. 4/2010. Na straně příjmů se projevil zejména prodej domu
čp. 435, dále dotace na volby, z úřadu práce, na hmotnou nouzi a pro SDH. Od příjmů je
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nutno odečíst plánovanou dotaci (ROP a FROM) na víceúčelové hřiště, neboť se tato akce
přesouvá do roku 2011. Na straně výdajů se projevila výše výplat dávek hmotné nouze,
odečíst je nutno plánované výdaje na víceúčelové hřiště, a výdaje na chodník v Ješíně
(dochází též k přesunu realizace do roku 2011). Na základě projednání rady dne 29. 11. 2010
zahrnul odbor hospodářsko správní do návrh rozpočtového opatření připomínky rady. Po
jejich zapracování rada doporučila zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4/2010 schválit.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2010 v předloženém znění (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Návrh veřejnoprávních smluv o zajišťování státní správy na úseku projednávání přestupků
Zastupitelstvu byly předloženy návrhy veřejnoprávních smluv o zajišťování státní správy na
úseku projednávání přestupků uzavíraných mezi Městem Velvary a obcí Černuc, obcí
Hobšovice, obcí Hospozín, obcí Chržín, obcí Kamenný Most, obcí Kmetiněves, obcí Loucká,
obcí Neuměřice, obcí Sazená a obcí Uhy. Město Velvary na základě veřejnoprávních smluv
uzavřených na úseku projednávání přestupků vykonává za výše jmenované obce státní správu.
Jednotlivé obce se podílí na úhradě nákladů spojených s výkonem této přenesené působnosti
tak, že za každý jednotlivý případ převzetí a řízení o přestupku uhradí obec, které by jinak
příslušelo jeho projednání, městu Velvary částku ve výši 1 500,-- Kč. Kalkulaci této částky
provedl hospodářsko správní odbor MěÚ Velvary v r. 2010 (náklady na 1 přestupek činily
3 281,-- Kč). Rada projednala návrhy veřejnoprávních smluv na svém jednání dne 13. 12.
2010, přičemž navrhuje akceptovat připomínku tajemníka úřadu, který navrhl změnu čl. II
návrhu veřejnoprávní smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou. Znění článku III. by tedy bylo nahrazeno za znění „Tato smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Jedno vyhotovení výpovědi zašle
strana podávající výpověď bezodkladně také Krajskému úřadu Středočeského kraje.“. Změna
zajistí, že pokud nedojde ke změnám smluvních podmínek, nebude nutné schvalovat stejné
znění smluv. Zároveň bude mít město možnost smlouvu kdykoliv vypovědět. Zastupitelstvo
města schválilo uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Velvary a obcemi Černuc,
Hobšovice, Hospozín, Chržín, Kamenný Most, Kmetiněves, Loucká, Neuměřice, Sazená a Uhy
se změnou navrženou tajemníkem městského úřadu (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0).
9. Návrh obecně závazných vyhlášek
Dnem 31. 12. 2010 končí platnosti zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který
procesně upravoval správu místních poplatků. Od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon
č. 280/2009 Sb., daňový řád, který zákon č. 337/1992 Sb. nahradí. V této souvislosti je nutné
projednat a schválit nové obecně závazné vyhlášky, které upravují místní poplatky.
Nově od 1. 1. 2011 již nebude možné místní poplatky promíjet.
OZV č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- s ohledem na skutečnost, že údaje o poplatnících lze zjistit z evidence obyvatel a katastru
nemovitostí, ruší se ohlašovací povinnost k místnímu poplatku (ohlašovací povinnost zůstala
pouze při osvobození), upravena byla část, která se týká osvobození od místního poplatku,
OZV č. 5/2010, o místním poplatku ze psů
- rozsah OZV zůstal shodný s předchozí úpravou OZV č. 2/2006,
OZV č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- seznam míst veřejného prostranství byl rozšířen o ulici Pražskou, bylo zrušeno osvobození
pro místa, která jsou v jiném vlastnictví než ve vlastnictví města (v souladu se zákonem o
obcích),
OZV č. 7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
- OZV byla rozšířena také na videoherní terminály, které povoluje Ministerstvo financí, pro
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které byla současně poskytnuta také úleva na období po kterou není videoherní terminál v
provozu (v současné době se na území města videoherní terminál nenachází),
OZV č. 8/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity
- zaveden nový místní poplatek, který v minulosti město nevybíralo.
Návrhy OZV byly zkonzultovány s Ministerstvem vnitra dne 24. 11. 2010 ve Slaném. Rada
projednala návrhy nových obecně závazných vyhlášek na svém jednání dne 29. 11. 2010 a
doporučila zastupitelstvu OZV schválit. Zastupitelstvo města schválilo OZV č. 4/2010, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, OZV č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, OZV č.
6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV č. 7/2010, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, OZV č. 8/2010, o místním poplatku z
ubytovací kapacity (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Návrh na ukončení členství v DSO MPBP
Město Velvary je zakládajícím členem dobrovolného svazku obcí (DSO) Mikroregion povodí
Bakovského potoka (vznik 1999). Rada navrhuje ukončit členství v tomto DSO. Členské
příspěvky jsou Kč 10,--/osobu/rok, v případě města Velvary cca 30 tis. ročně. V minulém
volebním období město prostřednictvím DSO MPBP obdrželo dotaci ve výši Kč 46 753,-- na
rekonstrukci památníku obětem 1. světové války (k Radoviči) z programu obnovy venkova –
rekonstrukce malých architektonických prvků. V současné době je DSO nefunkční, nevyvíjí
žádné aktivity, pouze „přežívá“. V souladu s ust. článku VI. stanov je výpovědní lhůta roční.
Rada projednala ukončení členství v DSO MPBP na svém jednání dne 29. 11. 2010 a
doporučila zastupitelstvu členství v DSO MPBP ukončit. Zastupitelstvo města schválilo
ukončení členství v DSO MPBP ke dni 31. 12. 2010 a pověřilo starostku zaslat výpověď DSO
MPBP (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Záměr prodeje pozemku parc.č. 104/1 v k.ú. Velvary
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Ireny Justové, bytem Velvary, Tyršova 449, o
odkoupení pozemku parc.č. 104/1 v k.ú. Velvary. Jedná se o bývalou požární nádrž v
ul. K. Krohna proti hasičské zbrojnici (vedle budovy základní školy). Zdůvodnění zájmu o
koupi je uvedeno v přiložené žádosti. Vedoucí odborů městského úřadu prodej nedoporučují.
Na stav bývalé nádrže je již delší dobu upozorňováno občany. V minulosti bylo bagrováním
poškozeno dno nádrže, které nyní propouští vodu. Dále je sem svedena dešťová voda z Velké
Bučiny, která teče vybudovaným příkopem podél cesty u výstaviště a před železniční tratí
přechází do betonového potrubí a do uvedené nádrže. Dešťová voda, která se nevsákne do
země, přetéká přes přepad do městské dešťové kanalizace do ulice Pražské a přes náměstí do
Bakovského potoka. V rámci rozpravy vystoupila pí. Ortová, která upozornila na skutečnost,
že v letním období se v okolí uvedené nádrže vyskytují krysy, proto navrhuje nádrž utěsnit a
napustit. Rada projednala záměr prodeje pozemku parc.č. 104/1 v k.ú. Velvary na svém
jednání dne 15. 11. 2010 a nedoporučila zastupitelstvu záměr prodeje vyhlásit. Zastupitelstvo
města neschválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 104/1 v k.ú. Velvary (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
12. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno do pozemku města parc.č. 322/28 v
k.ú. Velká Bučina
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno do pozemku
města parc.č. 322/28 v k.ú. Velká Bučina mezi Městem Velvary a společností ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem v Děčíně. Jedná se o položení nového kabelového vedení NN 0,4 kV pro nové
odběrné místo v obci Velká Bučina dle situace (p.Hasalová). Vedení bude položeno v okraji
travnatého pozemku města parc.č. 322/28 k.ú. Velká Bučina a úhrada za věcné břemeno
odpovídá ceníku schváleného radou města. Rada projednala návrh smlouvy na svém jednání
dne 29. 9. 2010 a doporučila zastupitelstvu smlouvu schválit. Zastupitelstvo města schválilo
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smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno do pozemku města parc.č. 322/28 v k.ú. Velká
Bučina v předloženém znění (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby plynovodu pro zasíťování pozemku parc.č. 1414/1 v k.ú. Velvary
Jedná se o zasíťování pozemku parc. č. 1414/1, který je ve vlastnictví města, a je již
geometrickým plánem rozdělen na 8 parcel. Rada projednala návrh smlouvy na svém jednání
dne 15. 11. 2010 a doporučila zastupitelstvu smlouvu schválit. Zastupitelstvo města schválilo
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
plynovodu pro zasíťování pozemku parc.č. 1414/1 v k.ú. Velvary v předloženém znění
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
14. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z majetku města
Zastupitelstvu byl předložen seznam předmětů navržených k vyřazení z inventarizačního
seznamu města v roce 2010. Předměty uvedené v seznamu se již nedají používat, jsou
zastaralé, poškozené, nefunkční a opotřebované. Na některé z nich je servisním technikem
vystaven protokol o neopravitelnosti nebo nesplnění ČSN a doporučuje se jejich vyřazení
z užívání. Většina předmětů z majetku SDH byla poškozena nebo zničena při zásazích. Rada
projednala vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z majetku města na svém
jednání dne 15. 11. 2010 a doporučila zastupitelstvu vyřazení schválit. Zastupitelstvo města
schválilo vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z majetku města dle
přiloženého seznamu (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
15. Návrh na příspěvek na odpisy a odvod odpisů MŠ Velvary
Po provedené rekonstrukci budovy MŠ v roce 2009 se navýšila její pořizovací cena. Tato
navýšená pořizovací cena je zapracována do odpisového plánu od září 2009. Protože
požadavek na přidělení finančních prostředků z rozpočtu města zpracovala MŠ ještě před
vytvořením tohoto odpisového plánu, není roční odpis zhodnocení budovy zahrnut do
rozpočtu města - § 3111 položka 5331: neinvestiční přísp. zřízeným PO. Ředitelka MŠ žádá
o příspěvek na odpisy za rok 2010 – zhodnocení budovy ve výši Kč 35 359,--. Rada
projednala žádost ředitelky MŠ Velvary na svém jednání dne 29. 11. 2010 a doporučila
zastupitelstvu příspěvek na odpisy schválit. Současně však rada doporučuje zastupitelstvu
nařídit MŠ Velvary odvod odpisů do rozpočtu města ve výši Kč 72 063,-- (odpis budovy Kč
36 704,-- a jejího technického zhodnocení rekonstrukcí Kč 35 359,--). Zastupitelstvo města
schválilo příspěvek MŠ Velvary ve výši Kč 35 359,-- na odpisy za rok 2010, který zahrnuje
zhodnocení budovy MŠ rekonstrukcí. Současně zastupitelstvo města nařídilo MŠ Velvary
odvod z odpisů za rok 2010 ve výši Kč 72 063,-- (odpis budovy Kč 36 704,-- a jejího
technického zhodnocení rekonstrukcí Kč 35 359,--) (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0).
16. Diskuze
V rámci diskuze informovala starostka o záměru aktualizace Strategického plánu rozvoje
města formou ankety (jak u členů zastupitelstva města, tak u občanů s trvalým pobytem ve
městě), která proběhne v 1. čtvrtletí roku 2011.
Člen zastupitelstva p. Šťástka informoval o požadavku finančního výboru ve věci navýšení
finančních prostředků v kapitole Bezpečnost a veřejný pořádek na rok 2011 v souvislosti se
stěhováním Obvodního oddělení Policie ČR Velvary do Zlonic. Starostka informovala, že
rada rozhodla o navýšení počtu služeb v oblasti veřejného pořádku Obecní policie Koleč na
území města Velvary o 100 % od 1. 1. 2011. Dle vývoje situace není vyloučeno, že město
přistoupí ke zřízení městské policie, zatím je však nabídka obce Koleč pro město finančně
výhodná.

5

Člen zastupitelstva p. Jandouš se zeptal, zda existuje výpovědní lhůta pro nebytové prostory,
které měla v nájmu Policie ČR. Starostka města odpověděla, že výpovědní lhůta činí 6 měsíců
(do 30. 6. 2011), přičemž rada na dodržení výpovědní lhůty trvá.
Paní Hanzlíková vznesla dotaz, zda obdrželo město nějaké finanční prostředky za pálení
slámy za cukrovarem. Starostka sdělila, že město za pálení slámy žádné finanční prostředky
neobdrželo. Byl uzavřen smluvní vztah mezi SDH, avšak jaké finanční prostředky SDH
obdržel, není městu známo.
Paní Hanzlíková dále vznesla dotaz, zda město vymáhá úhrady od dlužníků, kteří neplatí včas
místní poplatky. Na dotaz odpověděl tajemník městského úřadu, že město postupuje procesně
jako správce daně a dlužné poplatky vymáhá.
Dále se paní Hanzlíková zeptala, zda je o parcely, které město plánuje jako zasíťované
prodat, zájem, a zda se prodají. Starostka odpověděla, že prodej uvedených parcel ještě není
připraven, v současné době se připravuje jejich zasíťování. S ohledem na tuto skutečnost
nelze prozatím odhadovat ani jejich prodejní cenu. Již se však na tyto parcely někteří zájemci
dotazovali.
17. Závěr
V závěru zasedání zastupitelstva města popřála paní starostka všem přítomným členům
zastupitelstva a veřejnosti příjemné a klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví, štěstí a
pohodu do Nového roku 2011.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva města v 19:34 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. 6/2010
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 15. 12. 2010 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

program zasedání zastupitelstva,
ověřovatele zápisu (pí. Ortová, p. Fajgl) a návrhovou komisi (Ing. Valchářová,
p. Majtánik),
jednací řád zastupitelstva města ve znění změn navržených starostkou města,
rozpočet města Velvary na rok 2011 jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů, dle
předloženého materiálu,
rozpočtový výhled města Velvary na období roku 2011 – 2013, ve znění přiloženého
materiálu,
rozpočtové opatření č. 4/2010, ve znění přiloženého materiálu,
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velvary a obcí Černuc, o zajišťování
státní správy na úseku projednávání přestupků, se změnami schválenými
zastupitelstvem města,
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velvary a obcí Hobšovice, o
zajišťování státní správy na úseku projednávání přestupků, se změnami schválenými
zastupitelstvem města,
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velvary a obcí Hospozín, o zajišťování
státní správy na úseku projednávání přestupků, se změnami schválenými
zastupitelstvem města,
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velvary a obcí Chržín, o zajišťování
státní správy na úseku projednávání přestupků, se změnami schválenými
zastupitelstvem města,
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velvary a obcí Kamenný Most, o
zajišťování státní správy na úseku projednávání přestupků, se změnami schválenými
zastupitelstvem města,
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velvary a obcí Kmetiněves, o
zajišťování státní správy na úseku projednávání přestupků, se změnami schválenými
zastupitelstvem města,
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velvary a obcí Loucká, o zajišťování
státní správy na úseku projednávání přestupků, se změnami schválenými
zastupitelstvem města,
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velvary a obcí Neuměřice, o
zajišťování státní správy na úseku projednávání přestupků, se změnami schválenými
zastupitelstvem města,
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velvary a obcí Sazená, o zajišťování
státní správy na úseku projednávání přestupků, se změnami schválenými
zastupitelstvem města,
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velvary a obcí Uhy, o zajišťování státní
správy na úseku projednávání přestupků, se změnami schválenými zastupitelstvem
města,
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-

-

-

-

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ve znění přiloženého materiálu,
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění přiloženého
materiálu,
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ve znění přiloženého materiálu,
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu, ve znění přiloženého materiálu,
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve
znění přiloženého materiálu,
ukončení členství v dobrovolném svazku obcí Mikroregion povodí Bakovského
potoka výpovědí k 31. 12. 2010,
smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno do pozemku města parc. č. 322/28
v k. ú. Velká Bučina, ve znění přiloženého materiálu,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
plynovodu pro pozemek parc. č. 1414/1 v k. ú. Velvary, ve znění přiloženého
materiálu,
vyřazení předmětů z majetku města dle přiloženého seznamu,
Mateřské škole Velvary příspěvek ve výši Kč 35 359,-- na odpisy za rok 2010, který
zahrnuje zhodnocení budovy rekonstrukcí, současně zastupitelstvo nařizuje Mateřské
škole Velvary odvod z odpisů za rok 2010 ve výši Kč 72 063,-- (odpis budovy
Kč 36 704,-- a jejího technického zhodnocení rekonstrukcí Kč 35 359,--).

Zastupitelstvo města neschvaluje:
-

vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 104/1 v k. ú. Velvary.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

rezignaci Mgr. Ivana Kurze na mandát člena zastupitelstva obce,
složení slibu členů zastupitelstva p. Václava Fajgla a p. Vlastimila Jandouše,
zprávu starostky města za 4. čtvrtletí roku 2010,
informace sdělené občany a zastupiteli v rámci diskuze.

………………………………….
Zdeňka Ortová
ověřovatel

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

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