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. 3/2010
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 29. června 2010 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: pí. Saifrtová, pí. Štefaniková, Ing. Tlustá
Nepřítomen: Ing. Pícha,
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kurz, p. Fajgl
Návrhová komise: Mgr. Červenková, Mgr. Kolínková
Program jednání:
1. Úvod
2. Zpráva starostky
3. Změna financování z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury v roce
2010
4. Návrh na přijetí dotace z ROP Střední Čechy a na souhlas se spolufinancováním akce
5. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2010
6. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích města
parc.č. 881/31 a 881/32 v k.ú. Velvary
7. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na uloţení věcného břemene do pozemku města
parc.č. 1942 v k.ú. Velvary
8. Návrh na prodej pozemků parc.č. 75/2 a 76 v k.ú. Ješín
9. Záměr prodeje pozemku parc.č. 253/17 v k. ú. Velvary
10. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1412/1 v k. ú. Velvary
11. Ţádost o odkoupení části pozemku parc.č. 451/1 v k. ú. Ješín
12. Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Velvary, okres Kladno
13. Návrh na převod pozemků parc.č. 824/1 a 11/3 v k.ú. Velvary z Pozemkového fondu
ČR
14. Návrh na revokaci usnesení o bezúplaném převodu pozemku parc.č. 192/1 v k.ú. Ješín
15. Návrh na realizaci projektu MASka teenagerům a souhlas se spolufinancováním
16. Diskuse
17. Závěr
1. Úvod
Paní starostka navrhla za členy návrhové komise Mgr. Červenkovou a Mgr. Kolínkovou
(PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Mgr. Kurze a p. Fajgla
(PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod., starostka konstatovala, ţe zastupitelstvo města je
usnášeníschopné. Paní starostka v úvodu přivítala přítomné.
V 18:05 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavil Mgr. Holý, čímţ se zvýšil počet
přítomných zastupitelů na 11.
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Poté starostka navrhla změnu (doplnění) programu a jeho schválení. Starostka navrhla
doplnit nové body:
16. Návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemku města parc.č. 2013/1 v
k.ú. Velvary
17. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
18. Ţádost ZŠ Velvary o souhlas s přijetím daru
19. Souhlas s přijetím dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje
Body 16. a 17. se nově označují jako body 20. a 21. Program zasedání byl schválen.
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
2. Zpráva starostky
Paní starostka přednesla svou zprávu, která obsahovala nejdůleţitější události, které se staly
ve městě Velvary ve 2. čtvrtletí roku 2010. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou informaci na
vědomí (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
3. Změna financování z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury v roce 2010
Ministerstvo kultury informovalo město o sníţení původně přidělené kvóty z Programu
regenerace o 15 % a ţádá o vyjádření, zda město sníţí hodnotu díla pro letošní rok nebo zda
objem díla bude zachován v původní výši. Původní kvóta byla 645 000,-- Kč, sníţení je ve výši
96 750,-- Kč. Zvýšení o tuto částku je navrţeno v rozpočtovém opatření č. 2/2010.
Ministerstvo kultury starostka poţádala o zvýšení dotace z případné rezervy. Proti postupu
Ministerstva kultury důrazně protestuje Sdruţení historických sídel, které povaţuje toto
opatření za nesystémové a diskriminační (jiţ přidělené dotace jsou v původní výši). Rada
projednala změnu financování na svém jednání dne 21. 6. 2010 a doporučila zastupitelstvu
města zachovat původní objem díla. Zastupitelstvo města schválilo zachování původního
objemu díla částečně financovaného z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2010
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
4. Návrh na přijetí dotace z ROP Střední Čechy a na souhlas se spolufinancováním akce
V prosinci 2009 město podalo ţádost o dotaci z ROP Střední Čechy, výzva č. 42. Dne
17. 6. 2010 město obdrţelo návrh smlouvy o poskytnutí dotace a další pokyny k uzavření
smlouvy. Jednou z podmínek uzavření smlouvy je i schválení usnesení zastupitelstvem města.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 10 186 653,00 Kč, dotace z ROP je 4 785 372,01 Kč.
Na shodný projekt obdrţelo město také dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského
kraje ve výši 3 900 000,00 Kč. Spoluúčast města je tedy 1 501 280,99 Kč (závisí na
vysoutěţené nabídkové ceně). Rada projednala uvedený bod na svém jednání dne 21. 6. 2010
a doporučila zastupitelstvu dotace přijmout a schválit finanční spoluúčast města.
Zastupitelstvo města přijetí dotace z ROP a FROM a spoluúčast města schválilo (PRO – 11,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
5. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2010
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. 2/2010. Na straně příjmů se projevily zejména
dotace, vrácení odpisů budovy (technické zhodnocení) MŠ a ZŠ, příjmy za výherní automaty
a příjmy z finančních operací (dividendy). Na straně výdajů – výdaje na nutné opravy,
vyplacené dávky hmotné nouze a výdaje (spoluúčast Města) na pořízení auta pro DPS, na
víceúčelové hřiště a na kanalizaci Malovarská a Nové Uhy. Rada projednala uvedený bod na
svém jednání dne 21. 6. 2010 a doporučila zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 2/2010
schválit. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2010 dle předloţeného
návrhu (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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6. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích města
parc.č. 881/31 a 881/32 v k.ú. Velvary
Zastupitelstvu byl předloţen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného
břemene do pozemků města parc.č. 881/31 a 881/32 v k.ú. Velvary mezi Městem Velvary a
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, kterou zastupuje na základě plné moci p. Miloslav
Kalců se sídlem v Kralupech nad Vltavou. Jedná se o uloţení energetického zařízení – vedení
NN v délce 45,5 m pro parcelu č. 881/21 v k.ú. Velvary, Malovarská ulice – výstavba RD
p. Holý. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, finanční náhrada odpovídá schválenému
ceníku za věcná břemena. Rada projednala uvedený návrh na svém jednání dne 12. 4. 2010 a
doporučila zastupitelstvu města smlouvu schválit. Zastupitelstvo města smlouvu schválilo
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na uloţení věcného břemene do pozemku města parc.č.
1942 v k.ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předloţen návrh smlouvy o smlouvě budoucí na uloţení věcného
břemene do pozemku města parc.č. 1942 v k.ú. Velvary, která se týká vybudování vodovodní a
kanalizační přípojky k čp.91 ve spodní části Hradební ulice – parcela města č. 1942.
Stavebníkem je paní Jana Vondrušková, bytem Růţová 272. Stavebník byl seznámen
s uloţením věcného břemene za úplatu i s částkou za zřízení ve výši 150,-- Kč za 1 bm
vodovodní i kanalizační přípojky. Stavebník s návrhem smlouvy souhlasil, proto bylo
stavebnímu úřadu vydáno souhlasné stanovisko se stavbou. Rada projednala uvedený návrh
na svém jednání dne 12. 4. 2010 a doporučila zastupitelstvu města smlouvu schválit.
Zastupitelstvo města smlouvu schválilo (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Návrh na prodej pozemků parc.č. 75/2 a 76 v k.ú. Ješín
Zastupitelstvu byla předloţena ţádost paní Jany Pecharové z Jílového u Děčína o koupi
pozemků města parc. č. 75/2 o rozloze 109 m2 a parc. č. 76 o rozloze 187 m2 v k. ú. Ješín. Na
tyto pozemky byl vyhlášen zastupitelstvem města dne 31. 3. 2010 záměr prodeje, který byl
zveřejněn na úřední desce města. Ţadatelka je jedinou zájemkyní o tyto pozemky. Koupí chce
vyřešit a narovnat právní vztahy k nemovitosti čp. 41 v Ješíně, kterou nedávno zakoupila.
Akceptuje vyhlášenou kupní cenu ve výši 150,-- Kč za 1 m2. Současně však poţádala o
splátkový kalendář s tím, ţe částku 20 000,-- Kč zaplatí při podpisu kupní smlouvy a částku 24
400,-- Kč zaplatí ve 12 měsíčních splátkách. Rada projednala uvedenou ţádost na svém
jednání dne 26. 4. 2010 a doporučila zastupitelstvu města prodej schválit. Zastupitelstvo
města schválilo prodej pozemků parc.č. 75/2 a 76 v k. ú. Ješín pí. Janě Pecharové z Jílového u
Děčína za částku 150,-- Kč za 1 m2 a současně schválilo splátkový kalendář s tím, ţe při
podpisu kupní smlouvy bude uhrazena částka 20 000,-- Kč a dále bude po dobu 12 měsíců
hrazena měsíčně 1/12 z částky 24 400,-- Kč (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Záměr prodeje pozemku parc.č. 253/17 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu byla předloţena ţádost manţelů Karla a Pavlíny Chadtových, bytem Velvary,
Primátorská 294 o odkoupení pozemku parc. č. 253/17 v k.ú. Velvary. Jedná se o pozemek
města, zahradu o rozloze 218 m2 v ul. Na Průhoně, vedle bytového domu čp. 500. Zahrada je
neobdělávaná, protoţe ţádný z nájemníků domu nechtěl přistoupit na podmínky jejího
pronájmu. Rada projednala uvedenou ţádost na svých jednáních dne 7. 6. 2010 a 21. 6. 2010
a doporučila zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje uvedeného pozemku za cenu Kč
400,--/m2. Zastupitelstvo města vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 253/17 v k. ú.
Velvary za cenu Kč 400,-- Kč za 1 m2 schválilo (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1412/1 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu byl předloţen návrh na uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji části
pozemku parc. č. 1412/1 v k. ú. Velvary mezi Městem Velvary a ČEZ Distribuce, a.s. Dne
24. 5. 2010 schválila rada ţádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na předběţné umístění
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trafostanice v okraji pozemku města parc. č. 1414/1 – zahrada podél cesty z Malovarské ulice
k Horovu mlýnu. Po jednání vedoucího odboru výstavby a ţivotního prostředí pana Bernáška
a společnosti ČEZ Distribuce, a.s., bylo umístění trafostanice změněno na pozemek parc. č.
1412/1 (vedle garáţí, na konci obytné části Malovarské ulice). Toto umístění vyhovuje i
z hlediska budoucího rozdělení parcely města č. 1414/1 na stavební parcely, posílení vedení
do Malovarské ulice i k Horovu mlýnu. Pro zadání projektových prací musí být předem
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemku o výměře cca 20 m2 pro umístění
trafostanice. Cena za 1 m2 byla navrţena v trţní výši 1 000,00 Kč, kupující uhradí i náklady
na geometrické rozdělení pozemku. Rada projednala uvedený návrh na svém jednání dne
21. 6. 2010 a doporučila zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje části pozemku parc.č.
1412/1 v k.ú. Velvary. Zastupitelstvo města vyhlásilo záměr prodeje části pozemku parc.č.
1412/1 v k.ú. Velvary (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Ţádost o odkoupení části pozemku parc.č. 451/1 v k. ú. Ješín
Zastupitelstvu byla předloţena ţádost pana Pavla Dymáka, bytem Ješín ev. č. 1 o odkoupení
části pozemku parc. č. 451/1 v k. ú. Ješín. Jedná se o veřejné prostranství před jeho domem
podél místní komunikace – cesty v Ješíně směrem od hlavní silnice k budově bývalé školy.
Ţadatel neuvádí v ţádosti důvod pro odkoupení části pozemku. Při osobním jednání zmínil
jeho případné oplocení jako předzahrádky k domu a místo pro hry dětí. Dále není uvedena
rozloha pozemku k odkoupení, odhadem se jedná cca o cca 60 m2. Na místě bylo zjištěno, ţe
tato ulice je poměrně úzká, nicméně proti domu pana Dymáka byla v roce 2006 odprodána
také část pozemku (nyní parc. č. 451/11) k domu čp. 44 manţelům Kůtovým. Průjezdná šířka
komunikace by zde zůstala cca 4,5 m. Z asfaltu poté cesta přechází do hlinitého povrchu a pro
nákladní vozidla je dále neprůjezdná. Uvedené místo bylo prohlédnuto starostkou města a
vedoucími odborů výstavby a ţivotního prostředí a správy majetku, kteří prodej pozemku
nedoporučují. Rada projednala uvedenou ţádost na svém jednání dne 12. 4. 2010 a
nedoporučila zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje. Zastupitelstvo města neschválilo
vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 451/1 v k. ú. Ješín (PRO – 11, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
12. Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Velvary, okres Kladno
Základní škola Velvary doloţila Výpis ze ţivnostenského rejstříku, ze kterého vyplývají obory
činností, které můţe ZŠ provozovat. Některé z těchto činností nejsou uvedeny ve Zřizovací
listině jako doplňkové činnosti, proto je nutno doplnit je Dodatkem č.3. Jedná se o sběr bylin,
sběr druhotných surovin, pořádání kulturních a společenských akcí a organizování sportovní
činnosti. Rada projednala návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině na svém jednání dne
29. 3. 2010 a doporučila zastupitelstvu města dodatek č. 3 schválit. Zastupitelstvo města
dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Velvary, okres Kladno schválilo (PRO – 11,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Návrh na převod pozemků parc.č. 824/1 a 111/3 v k.ú. Velvary z Pozemkového fondu ČR
Na základě projednání s odborem výstavby a ŢP navrhuje starostka poţádat Pozemkový fond
ČR o bezúplatný převod dalších pozemků na území města Velvary, a to pozemku parc. č.
824/1 (proti fotbalovému hřišti) a parc. č. 111/3 (bývalý školní pozemek u kolejí) v k. ú.
Velvary. Rada projednala uvedený návrh na svém jednání dne 7. 6. 2010 a doporučila
zastupitelstvu města poţádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod uvedených pozemků.
Zastupitelstvo města schválilo podání ţádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod
pozemků parc. č. 824/1 a 111/3 v k.ú. Velvary (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
14. Návrh na revokaci usnesení o bezúplaném převodu pozemku parc.č. 192/1 v k.ú. Ješín
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 31. 3. 2010 schválilo podání ţádosti o převod
pozemku parc. č. 192/1 v k. ú. Ješín z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Velvary.
Pozemkový fond můţe do vlastnictví města převést pouze část pozemku, která je v územním
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plánu určena k bydlení. Náklady na geometrické oddělení hradí Pozemkový fond ČR.
S ohledem na tuto skutečnost je nutné revokovat usnesení zastupitelstva města č. 2/2010 ze
dne 31. 3. 2010 a schválit podání ţádosti pouze o převod části pozemku parc. č. 192/1 v k. ú.
Ješín, která je v územním plánu města Velvary určená pro bydlení, z Pozemkového fondu ČR.
Rada revokaci usnesení projednala na svém jednání dne 24. 5. 2010 a doporučila
zastupitelstvu města usnesení č. 2/2010 revokovat. Zastupitelstvo města revokuje usnesení
č. 2/2010 ze dne 31. 3. 2010 a schvaluje podání ţádosti o bezúplatný převod části pozemku
parc. č. 192/1 v k. ú. Ješín, která je v územním plánu města Velvary určená pro bydlení, z
Pozemkového fondu ČR (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
15. Návrh na realizaci projektu MASka teenagerům a souhlas se spolufinancováním
MAS Přemyslovské střední Čechy připravuje ţádost o dotaci na projekt MASka teenagerům.
V rámci tohoto projektu v případě obdrţení dotace budou vybudovány v 6 obcích zájmového
území prvky pro volnočasové aktivity teenagerů (horolezecké stěny, skateparky apod.). Prvky
budou ve vlastnictví MAS PSČ po dobu 5 let, poté budou převedeny do vlastnictví města.
Rada schválila účast v tomto projektu s tím, ţe na pozemcích parc. č. 841 a 842/2 bude
vybudován skatepark. Nájemní smlouvu na tyto pozemky s MAS město jiţ uzavřelo. Jednotlivé
prvky budou umístěny na betonových dlaţdicích, k prvkům je třeba zajistit přístup poloţením
betonových panelů sloţených na pozemcích. Předpokládané náklady na vybudování
skateparku jsou 490 tis. Kč, z toho 14 % hradí město (10 % spoluúčast na projektu, 4 % na
administraci MASky). Spolufinancování je nutné schválit zastupitelstvem města.
Zastupitelstvo města schválilo účast města v projektu MASka teenagerům a schválilo finanční
spoluúčast na projektu ve výši 68 600,-- Kč (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
16. Návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemku města parc.č. 2013/1 v
k.ú. Velvary
Zastupitelstvu byl předloţen návrh budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemku
města parc.č. 2013/1 v k.ú. Velvary mezi městem Velvary a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Jedná se o poloţení zemního kabelového vedení NN a rozpojovacích skříní v části města Nové
Uhy dle situace. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, přičemţ částka ve smlouvě odpovídá
schválenému ceníku radou za 1 bm břemene. Rada projednala uvedený návrh na svém
jednání dne 24. 5. 2010 a doporučila zastupitelstvu města smlouvu schválit. Zastupitelstvo
města budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene v pozemku města parc. č. 2013/1 v k.ú.
Velvary schválilo (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
17. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
Zastupitelstvu byl předloţen seznam předmětů navrţených k vyřazení z inventarizačního
seznamu města v roce 2010. Předměty uvedené v seznamu se jiţ nedají pouţívat, 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 uţívání. Rada projednala návrh na vyřazení na svém jednání dne 24. 5. 2010 a doporučila
zastupitelstvu města vyřazení poškozených a neupotřebitelných přemětů z inventáře města
schválit. Zastupitelstvo města schválilo vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z
inventáře města dle předloţeného návrhu (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
18. Ţádost ZŠ Velvary o souhlas s přijetím daru
Ředitel Základní školy Velvary, okres Kladno, ţádá zastupitelstvo města o schválení přijetí
sponzorského daru ZŠ Velvary od České spořitelny, a.s. - počítače a tiskárny v hodnotě 15
600,-- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí sponzorského daru – výpočetní techniky a
tiskáren v hodnotě 15 600,-- Kč Základní školou Velvary, okr. Kladno, od České spořitelny,
a.s. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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19. Souhlas s přijetím dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje
Starostka informovala zastupitelstvo, ţe zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí dotace ve
výši 351 000,-- Kč z Humanitárního fondu Středočeského kraje na zakoupení nového vozidla
pro Pečovatelskou sluţbu Velvary. Je nutné schválit přijetí dotace v zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ve výši 351 000,-- Kč z Humanitárního fondu
Středočeského kraje na koupi vozidla pro Pečovatelskou sluţbu Velvary (PRO – 11, PROTI
– 0, ZDRŽEL SE – 0).
20. Diskuze
V rámci diskuze informovala starostka zastupitelstvo města o vyrozumění Policie České
republiky – obvodního oddělení Velvary ve věci šetření poţáru stohů slámy. Policií ČR bylo
oznámeno, ţe věc byla odloţena, protoţe se pachatele nepodařilo zjistit.
Dále v rámci diskuze vystoupil p. Saifrt, který poţádal o poskytnutí informace, jakou částku za
rok 2010 vybralo město Velvary za prodej dřeva z pokácených stromů na veřejných
prostranství a současně vyslovil kritiku kácení stromů ve městě a způsobu a doby prořezání
stromů, zejména lip na náměstí. Starostka sdělila, ţe vybranou částku za prodej dřeva v roce
2010 není schopna na zasedání sdělit. Tato informace bude p. Saifrtovi poskytnuta odborem
správy majetku dodatečně. Dále starostka sdělila, ţe město se v současné době snaţí za kaţdý
pokácený strom vysadit co nejdříve nový. Je připraven projekt adopce stromů, v rámci
kterého bude vysázeno ve městě více neţ 280 stromů. Dále je připraven projekt revitalizace
parku za základní školou. Co se týče lip na náměstí, bylo sděleno, ţe lípy byly na náměstí
zasazeny v roce 1908. Vysazené lípy měly obrovské koruny, které zasahovaly do fasád domů,
jejich kořenový systém narušuje na několika místech sklepy domů. Zdravotní stav lip na
náměstí není dobrý, město má zdokumentovaný jejich stav. V rámci uvedeného tématu
vystoupil také p. Jandouš, který potvrdil, ţe některé stromy ve městě byly opravdu v minulých
letech neodborně prořezány, a p. Bernášek, který odůvodnil prořez lip na náměstí a upozornil
na absenci náhradní výsadby v minulých letech, kdy se ve městě pouze kácelo.
Zastupitel p. Jandouš poţádal o posekání trávy u cesty na Radovič, kde je jiţ tráva vyšší neţ
auto. Je zde velmi nebezpečná situace. Bylo přislíbeno, ţe posekání trávy bude objednáno u
MPS. Dále p. Jandouš poţádal o instalaci laviček k herním prvkům v parku za školou.
Starostka potvrdila, ţe s instalací laviček na uvedené místo se počítá. Jejich instalace
proběhne co nejdříve.
Zastupitelstvo města vzalo uvedené informace sdělené v rámci diskuze členy zastupitelstva
města a veřejností na vědomí (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
19. Závěr
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva města v 19:10 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. 3/2010
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 29. 6. 2010 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

-

program zasedání zastupitelstva a jeho změnu,
ověřovatele zápisu (Mgr. Kurz, p. Fajgl) a návrhovou komisi (Mgr. Červenková, Mgr.
Kolínková),
zachování původního objemu díla částečně financovaného z Programu regenerace
MPR a MPZ (obnova historického schodiště a oprava krovu a střechy radnice),
přijetí dotace ve výši 3 900 000,-- Kč z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského
kraje na spolufinancování stavby Víceúčelového sportovního a dětského hřiště ve
Velvarech,
v návaznosti k schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu
soudrţnosti Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace
ve výši 4 785 372,01 Kč a schvaluje vyčlenění peněţní částky ve výši 1 590 780,99
Kč, odpovídající spolufinancování projektu r.č.: CZ.1.15/3.3.00/42.00914 Víceúčelové
sportovní a dětské hřiště ve Velvarech,
pouţití dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje ve výši 3 900 000,-Kč na spolufinancování projektu ROP r.č.: CZ.1.15/3.3.00/42.00914 Víceúčelové
sportovní a dětské hřiště ve Velvarech,
po projednání Rozpočtové opatření č. 2/2010 ve znění přiloţeného materiálu,
smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích města parc. č.
881/31 a 881/32 v k. ú. Velvary,
smlouvu o smlouvě budoucí na uloţení věcného břemene do pozemku města parc. č.
1942 v k.ú. Velvary,
prodej pozemků parc. č. 75/2 a 76 v k.ú. Ješín paní Janě Pecharové za cenu 150,-- Kč
za 1 m2 včetně navrţeného splátkového kalendáře,
vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 253/17 za cenu 400,-- Kč za 1 m2,
vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1412/1 o výměře cca 20 m2 za cenu
1000,-- Kč za 1 m2,
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Velvary, okres Kladno, ve znění
přiloţeného materiálu,
podání ţádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku parc. č. 824/1 a
111/3 v k. ú. Velvary do vlastnictví města Velvary,
účast města v projektu MASka teenagerům a současně schvaluje finanční spoluúčast
města na tomto projektu ve výši 68 600,-- Kč,
budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene v pozemku města parc. č. 2013/1 v k. ú.
Velvary se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města dle
předloţeného návrhu,
přijetí sponzorského daru – výpočetní techniky a tiskáren v hodnotě 15 600,-- Kč
Základní školou Velvary, okr. Kladno, od České spořitelny, a.s.,
přijetí dotace ve výši 351 000,-- Kč z Humanitárního fondu Středočeského kraje na
koupi vozidla pro Pečovatelskou sluţbu Velvary.
7

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starostky města za uplynulé období,
informace sdělené zastupiteli a veřejností v rámci diskuze.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
-

vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 451/1 v k.ú. Ješín.

Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 2/2010 ze dne 31. 3. 2010 a
schvaluje podání ţádosti o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 192/1 v k. ú. Ješín v
souladu s platným územním plánem (funkce bydlení) z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
města Velvary.

………………………………….
Mgr. Ivan Kurz
ověřovatel

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

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