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. 9/2009
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 15. prosince 2009 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomen: Ing. Valchářová, p. Točík, pí. Štefaniková, p. Pícha
Omluveni: Ing. Valchářová, pí. Štefaniková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kurz, p. Fajgl
Návrhová komise: Mgr. Červenková, Mgr. Kolínková
Program jednání:
Úvod
Zpráva starostky
Zpráva finančního a kontrolního výboru za rok 2009
Rozpočtové opatření č. 7/2009
Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na uložení věcného břemene do pozemku města
parc. č. 322/1 v k. ú. Velká Bučina
6. Návrh kupní smlouvy mezi společností Keramost Most a městem Velvary na odkup
pozemku parc. č. st. 221/2 v k. ú. Velvary
7. Záměr směny pozemků za účelem narovnání stavu cesty k MŠ – projekt výstavby
bezbariérových chodníků ve Velvarech
8. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích města
parc. č.56/1, 1848/1 a 488 v k. ú. Velvary
9. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku města
parc. č. 673/1 v k. ú. Velvary
10. Návrh směny pozemků za účelem narovnání stavu cesty parc. č. 581/1 v k. ú. Velká
Bučina
11. Návrh na podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje
12. Diskuse
13. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

1. Úvod
Paní starostka v úvodu přivítala přítomné. Poté navrhla doplnění programu o nové body 12
až 17.
12. Návrh rozpočtového výhledu na r. 2010 – 2012
13. Návrh rozpočtu na rok 2010
14. Návrh odpisových plánů ZŠ a MŠ
15. Návrh na revokaci usnesení č. 6/2008 a 1/2009
16. Návrh na převzetí kostela sv. Jiří
17. Návrh na bezúplatné převzetí akcí od DSO Přemyslovské Střední Čechy
Současné body 12 a 13 se nově označí jako body 18 a 19. Dále navrhla schválení programu
zasedání. Program zasedání byl schválen. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
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Paní starostka navrhla za členy návrhové komise Mgr. Červenkovou a Mgr. Kolínkovou
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Mgr. Kurze a p. Fajgla
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
2. Zpráva starostky
Paní starostka přednesla svou zprávu, která obsahovala nejdůležitější události, které se staly
ve městě Velvary za období od zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 23. 9. 2009,
do současné doby. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou informaci na vědomí.
3. Zpráva finančního a kontrolního výboru za rok 2009
S ohledem na nemoc předsedkyně kontrolního výboru informovala o činnosti kontrolního
výboru starostka. Kontrolní výbor se sešel v roce 2009 celkem dvakrát. Kromě několika
chybějících podpisů v zápisech a v usneseních rady, což bylo bezodkladně odstraněno,
neshledal žádné závady. Informaci o činnosti finančního výboru přednesl Ing. Fiedler.
Finanční výbor se v roce 2009 sešel dvakrát. Zabýval se zejména návrhem rozpočtu města na
rok 2010. Informoval také o skutečnosti, že finanční výbor se domnívá, že v roce 2010 nemusí
být zcela naplněna příjmová stránka rozpočtu. Zastupitelstvo vzalo zprávu kontrolního a
finančního výboru na vědomí.
4. Rozpočtové opatření č. 7/2009
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. 7/2009. Na straně příjmů se projevily zejména dotace –
zateplení MŠ, Panská hospoda a úprava sdílených daní podle skutečnosti. Na straně výdajů
vícepráce Panská hospoda, okna v objektu bývalé synagogy. Rada projednala uvedené
rozpočtové opatření dne 9. 12. 2009, přičemž doporučila zastupitelstvu města toto rozpočtové
opatření schválit. Zastupitelstvo města rozpočtové opatření č. 7/2009 schválilo (PRO – 11,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
5. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na uložení věcného břemene do pozemku města
parc. č. 322/1 v k. ú. Velká Bučina
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí na uložení věcného
břemene do pozemku města parc.č. 322/1 v k.ú. Velká Bučina. Jedná se o uložení
plynárenského zařízení středotlakého plynovodu o délce 37 bm a plynovodní přípojky délky 4
bm včetně HUP pro RD Velká Bučina na parc. č. 322/34 a 322/44, stavebníci Josef Hudeček
a Lenka Dryáková – viz přiložená situace stavby. Návrh smlouvy byl odsouhlasen společností
RWE GasNet, která bude plynárenské zařízení provozovat. Úhrada za uložení věcného
břemene je spočítána dle ceníku, schváleného radou města pro území města Velvary. Rada
projednala návrh smlouvy na svém jednání dne 25. 11. 2009 a doporučila zastupitelstvu
města smlouvu schválit. Zastupitelstvo města smlouvu o smlouvě budoucí na uložení věcného
břemene do pozemku města parc. č. 322/1 v k. ú. Velká Bučina schválilo (PRO – 11, PROTI
– 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Návrh kupní smlouvy mezi společností Keramost Most a městem Velvary na odkup
pozemku parc. č. st. 221/2 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvo města odsouhlasilo dne 2. 6. 2009 záměr odkoupení pozemku parc.č. St. 221/2
k.ú. Velvary o výměře 65 m2. Jedná se o současnou panelovou cestu z ulice Malovarská ke
hromadným garážím a jatkům pana Holého. Akciová společnost KERAMOST se sídlem
v Mostu předložila návrh kupní smlouvy na prodej uvedeného pozemku městu Velvary za
kupní cenu 100,-- Kč za 1 m2, celkem 6 500 Kč + poplatek za návrh vkladu vlastnického
práva do KN. Vzhledem k tomu, že byl dodržen cenový záměr a jedná se o koupi pozemku
z důvodu veřejného zájmu – cesty, doporučuje rada města zastupitelstvu návrh schválit. Rada
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projednala návrh kupní smlouvy na svém jednání dne 9. 12. 2009. Zastupitelstvo města kupní
smlouvu se společností KERAMOST Most schválilo (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0).
7. Záměr směny pozemků za účelem narovnání stavu cesty k MŠ – projekt výstavby
bezbariérových chodníků ve Velvarech
Město Velvary zadalo projekt výstavby bezbariérových chodníků ve městě Velvary a to v ulici
Na Průhoně, v ulici Sokolské a chodník od Panské hospody zadem k mateřské škole. V rámci
projektové přípravy chodníku k mateřské škole se zjistil nesoulad skutečného stavu oplocení
parcely parc.č. 61/1, což je zahrada ve vlastnictví pí. Miluše Pomajslové, Požárnická 481,
Praha-Nebušice a stávající cesty parc.č. 1848/1 ve vlastnictví města Velvary. Za tím účelem
bylo objednáno zpracování geometrického plánu pro rozdělení pozemků parc.č. 61/1 a 1848/1
k.ú. Velvary. Pro narovnání skutečného stavu cesty k MŠ se navrhuje směna pozemků mezi
vlastníky takto: Město Velvary smění nově vzniklé pozemky parc.č. 1848/4 o výměře 42 m2 a
1848/5 o výměře 4 m2, celkem 46 m2 plochy za nově vzniklý pozemek paní M. Pomajslové
parc.č. 61/3 o výměře 78 m2. Druhá strana se směnou souhlasí bez dalšího finančního
dorovnání. Vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do KN jdou na náklady
města Velvary. Rada projednala uvedený záměr na svém jednání dne
9. 12. 2009, přičemž
doporučila zastupitelstvu města záměr směny schválit. Zastupitelstvo města záměr směny
pozemků parc.č. 1848/4 a 1848/5 k.ú. Velvary za pozemek parc.č. 61/3 k.ú. Velvary schválilo
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích města
parc. č.56/1, 1848/1 a 488 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí ke stavebnímu povolení
mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Velvary o zřízení věcného břemene na pozemcích města
parc.č. 56/1, 1848/1 a 488 v k.ú. Velvary. Jedná se o položení nových kabelových rozvodů
kNN pro stávající odběrná místa v lokalitě a pro pozemek parc.č. 335/4 – p.Vondrušková
(cesta od Marešů čp. 228 směrem k MŠ). Návrh smlouvy je standartní ze strany ČEZ, přičemž
je respektována hodnota věcného břemene dle ceníku schváleného radou města pro k.ú.
města. Položením uvedených nových kabelových rozvodů kNN do země dojde ke zrušení
stávajících 3 ks betonových sloupů a město bude muset zajistit nové vedení veřejného
osvětlení podél cesty k MŠ, které souvisí také s případnou výstavbou zamýšleného chodníku.
Rada projednala návrh smlouvy na svém jednání dne 9. 12. 2009, přičemž doporučila
zastupitelstvu návrh smlouvy schválit. Zastupitelstvo města Smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene na pozemcích města parc. č. 56/1, 1848/1 a 488 v k. ú. Velvary
schválilo (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku města
parc. č. 673/1 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí ke stavebnímu povolení
mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Velvary o zřízení věcného břemene na pozemku města
parc.č. 673/1 k.ú. Velvary. Jedná se o trafostanici, kabelové vedení VN 22 kV a rozvody NN
0,4 kV pro nové odběry v lokalitě Velvary –sever, kde provádí výstavbu firma JUNG CZ.
Návrh smlouvy je standartní ze strany ČEZ, přičemž je respektována hodnota věcného
břemene dle ceníku schváleného radou města pro k.ú. města. Rada projednala návrh smlouvy
na svém jednání dne 9. 12. 2009, přičemž nedoporučila zastupitelstvu města návrh smlouvy
schválit. Zastupitelstvo města Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na
pozemku města parc. č. 673/1 v k. ú. Velvary schválilo (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL
SE – 0).
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10. Návrh záměru směny pozemků za účelem narovnání stavu cesty parc. č. 581/1 v k. ú.
Velká Bučina
Při kolaudaci garáže a kontroly oplocení pozemku paní Jany Koukolíčkové, bytem Velká
Bučina čp. 88 bylo zjištěno, že nebylo dodrženo stavební povolení na umístění stavby garáže a
provedení skutečného oplocení pozemku, které zasahují půdorysně do cesty parc. č. 581/1 k.ú.
Velká Bučina, která je ve vlastnictví města Velvary. Tento nesoulad je zřejmý z geometrického
plánu 1 – č. 30/08 ze dne 12. 3. 2008 (garáž) a geometrického plánu 2 – č. 34/2009 ze dne 12.
5. 2009 (oplocení). Pro narovnání stavu cesty ve vlastnictví města parc. č. 581/1 v k.ú. Velká
Bučina se navrhuje směna pozemků mezi vlastníky takto: Město Velvary smění nově vzniklé
pozemky parc.č. St. 147 o výměře 16 m2 a parc. č. 581/3 o výměře 27 m2, celkem 43 m2
plochy za nově vzniklý pozemek paní J. Koukolíčkové parc. č. 330/2 o výměře 112 m2. Druhá
strana se směnou souhlasí bez dalšího finančního dorovnání. Vypracování geometrických
plánů a poplatek za zápis do KN jdou na náklady paní J. Koukolíčkové. Záměr směny
pozemků musí schválit zastupitelstvo města. Rada projednala záměr směny pozemků na svém
jednání dne 9. 12. 2009, přičemž doporučila zastupitelstvu vyhlášení záměru směny
uvedených pozemků schválit. Zastupitelstvo města vyhlášení záměru směny pozemků parc. č.
St. 147 a 581/3 v k. ú. Velká Bučina za pozemky parc. č. 330/2 v k. ú. Velká Bučina schválilo
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Návrh na podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje
Středočeský kraj vyhlásil 8 dotačních programů, z nichž 6 se město Velvary může zúčastnit.
Navrženo je podání těchto žádostí:
Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – projekt „Modernizace vozidla CAS 32
T815 jednotky SDH Velvary“ (celkové náklady projektu 975 000,-- Kč, požadovaná dotace
495 000,-- Kč),
Fond sportu, volného času a primární prevence – projekt „Oprava střechy kabin TJ Slovan
Velvary č.p. 677, ul. Náběží, Velvary“ (celkové náklady projektu 494 900,-- Kč, požadovaná
dotace 445 410,-- Kč),
Fond kultury a obnovy památek – projekt „Oprava sochy Panny Marie Bolestné – parc.č.
1817 k.ú. Velvary“ (celkové náklady projektu 250 200,-- Kč, požadovaná dotace 237 690,-Kč),
Středočeský humanitární fond – projekt „Zkvalitnění terénní pečovatelské služby a zvýšení její
kapacity“ (celkové náklady projektu 357 400,-- Kč, požadovaná dotace 321 660,-- Kč),
Středočeský fond rozvoje obcí a měst – projekt „Výstavba víceúčelového sportovního a
dětského hřiště – 1. fáze“ (celkové náklady projektu 4 385 146,-- Kč, požadovaná dotace 3
900 000,-- Kč),
Středočeský fond životního prostředí a zemědělství – projekt „Město Velvary – kanalizace –
výstavba kanalizace v ul. Malovarská a v místní části Nové Uhy“ (celkové náklady projektu
18 456 023,-- Kč, požadovaná dotace 3 393 734,-- Kč).
Rada se touto problematickou zabývala na svém jednání dne 11. 11. 2009 , 25. 11. 2009 a 9.
12. 2009 a doporučuje zastupitelstvu podání žádostí do uvedených programů schválit včetně
závazku města financovat podíl města z rozpočtu roku 2010. Zastupitelstvo města schválilo
podání žádostí o dotaci z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt
„Modernizace vozidla CAS 32 T815 jednotky SDH Velvary“, Fondu sportu, volného času a
primární prevence na projekt „Oprava střechy kabin TJ Slovan Velvary č.p. 677, ul. Náběží,
Velvary“, Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Oprava sochy Panny Marie Bolestné
– parc.č. 1817 k.ú. Velvary“, ze Středočeského humanitárního fondu na projekt „Zkvalitnění
terénní pečovatelské služby a zvýšení její kapacity“, Středočeského fondu rozvoje obcí a měst
na projekt „Výstavba víceúčelového sportovního a dětského hřiště – 1. fáze“, ze
Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na projekt „Město Velvary –
kanalizace – výstavba kanalizace v ul. Malovarská a v místní části Nové Uhy“ a současně se
zavazuje k financování podílu města na uvedených projektech z rozpočtu města na rok 2010
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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12. Návrh rozpočtového výhledu na r. 2010 – 2012
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 vypracován návrh rozpočtového výhledu
Města Velvary na roky 2010 – 2012 a v souladu s ním návrh rozpočtu města na rok 2010.
Návrh rozpočtového výhledu byl zveřejněn v období od 26. 11. 2009 do 11. 12. 2009 na
úřední desce města. Zastupitelstvo města rozpočtový výhled na roky 2010 - 2012 schválilo
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Návrh rozpočtu na rok 2010
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 vypracován návrh rozpočtu města na rok
2010. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl zveřejněn v období od 26. 11.
2009 do 11. 12. 2009 na úřední desce města. S návrhem rozpočtu města na rok 2010 vyslovil
souhlas finanční výbor. Rada se návrhem rozpočtu na rok 2010 zabývala na svém jednání dne
11. 11. 2009 a 25. 11. 2009 a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvo města
rozpočet města na rok 2010 schválilo (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
14. Návrh odpisových plánů ZŠ a MŠ
Po provedené rekonstrukci budovy MŠ se navýšila její pořizovací cena. Tato navýšená
pořizovací cena je zapracována do odpisového plánu od září 2009. Po provedené
rekonstrukci budovy ZŠ se navýšila její pořizovací cena. Tato navýšená pořizovací cena je
zapracována do odpisového plánu od října 2009. Ředitel ZŠ žádá o zvolení varianty
odepisování zhodnocení budovy. Je možné zvolit ze 2 variant. Varianta A 100 let a varianta B
50 let. Odbor hospodářsko správní doporučuje zvolit var. B – 50 let. Dále příspěvkové
organizace žádají o příspěvek na odpisy za rok 2009. V souvislosti s vybudováním víceúčelové
sportovní plochy se sportovní plocha se odepisuje od prosince 2009. Zastupitelstvo města
schválilo odpisový plán MŠ a ZŠ, v případě zhodnocení budovy schválilo variantu B tj. na 50
let. Zastupitelstvo schválilo také ZŠ příspěvek 86 863,-- Kč na odpisy za rok 2009, který
zahrnuje zhodnocení budovy 10-12/2009 a odpis víceúčelové sportovní plochy 12/2009.
Současně zastupitelstvo nařídilo ZŠ odvod z odpisů za rok 2009 ve výši 86 800,-- Kč.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek 11 788,-- Kč na odpisy za rok 2009, který zahrnuje
zhodnocení budovy MŠ. Současně zastupitelstvo nařídilo MŠ odvod z odpisů za rok 2009 ve
výši 11 700,-- Kč. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
15. Návrh na revokaci usnesení č. 6/2008 a 1/2009
Zastupitelstvo města schválilo dne 16. 12. 2008 (usnesení č. 6/2008) záměr prodeje pozemků
parc. č. 589/2, 589/4 a 589/5 v k.ú. Nabdín, za cenu Kč 10,--/m2, a dne 29. 1. 2009 (usnesení
č. 1/2009) prodej pozemků parc. č. 589/2, 589/4 a 589/5 v k. ú. Nabdín za cenu 10,-- Kč/1 m2
panu Jaroslavu Haškovi, bytem Zvoleněves 72. Od doby schválení těchto usnesení byly
zjištěny nové skutečnosti, které vedou k návrhu revokovat výše uvedená usnesení a rozhodnout
o zrušení prodeje: jedná se o pozemky bývalé skládky, které jsou zatíženy ekologickou zátěží a
je velmi pravděpodobné, že se zde nachází ložisko písku, využití pozemků novým vlastníkem
nelze smluvně ošetřit. Případná těžba písku by mohla vést k „narušení rekultivace“. Panu
Haškovi byl nabídnut pronájem těchto pozemků, což mu plně umožní realizovat jeho
podnikatelský záměr – pěstování sazenic okrasných dřevin.
Rada se touto problematikou zabývala na svých zasedáních dne 25. 11. 2009 a 9. 12. 2009 a
doporučila zastupitelstvu města výše uvedená usnesení revokovat. Zastupitelstvo města
revokovalo usnesení č. 6/2008 a 1/2009 a neschválilo prodej pozemků parc. č. 589/2, 589/4 a
589/5 v k.ú. Nabdín p. Jaroslavu Haškovi (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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16. Návrh na převzetí kostela sv. Jiří
Starostka informovala zastupitele, že uvedený bod byl odročen z minulého zasedání
zastupitelstva z důvodu nízké účasti na zasedání. Rada se uvedenou problematikou opět
zabývala, přičemž navrhla, aby si dosavadní vlastník mobiliář, který nebude chtít město
převzít, odvezl. Dosavadní vlastník sdělil, že nemá místo pro uskladnění mobiliáře. Současně
byl dosavadní vlastník požádán, aby zaručil, že na město nepřejde smlouva, kterou uzavřel ve
věci rekonstrukce uvedené nemovité kulturní památky. Starostka navrhla, aby se uskutečnila
před rozhodnováním o převzetí kostela sv. Jiří jeho prohlídka. Bylo dohodnuto, že se
prohlídka kostela uskuteční v lednu 2010. Zastupitelstvo města odročilo uvedený bod a
schválilo uskutečnění prohlídky kostela sv. Jiří v průběhu ledna 2010 (PRO – 11, PROTI –
0, ZDRŽEL SE – 0).
17. Návrh na bezúplatné převzetí realizovaných projektů od DSO Přemyslovské Střední
Čechy
DSO přemyslovské Střední Čechy navrhuje zastupitelstvu města bezúplatný převod majetku,
který byl pořízen v rámci dotací které žádalo uvedené DSO. Jedná se o akci „Výstavní
prostory a úprava dvora DPS“ (akce ev.č. 217 115 0445, dotace 275 000,-- Kč, hodnota díla
celkem 599 165,-- Kč), „Zpřístupnění secesního sálu muzea“ (akce ev.č. 217 115 0446,
dotace 200 000,-- Kč, hodnota díla 402 098,-- Kč) a „Evidence a údržba veřejné zeleně“
(akce ev.č. 217 115 0611, dotace 112 500,-- Kč, hodnota díla 225 000,-- Kč). Zastupitelstvo
města bezúplatný převod realizovaných projektů z DSO Přemyslovské Střední Čechy na
Město Velvary schválilo (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
18. Diskuze
Ing. Tlustá poděkovala veřejnosti za účast v rámci dne otevřených dveří ZŠ, při kterém byla
prezentována rekonstrukce budovy realizovaná v roce 2009.
p. Jandouš upozornil na neutěšený stav parčíku mezi fotbalovým hřištěm a Podhornám
mlýnem.
Paní starostka informovala veřejnost o jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ve věci instalace
protihlukových stěn obchvatu města. V této věci jednala s Ing. Tomášem Jílkem, ředitelem
ŘSD – Správy Praha a zaslala mu písemnou žádost.
19. Závěr
Zastupitelstvo schválilo usnesení č. 9/2009, které navrhla návrhová komise.
Starostka ukončila jednání zastupitelstva města v 19:20 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. 9/2009
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 15. 12. 2009 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

-

-

program zasedání zastupitelstva a jeho doplnění,
ověřovatele zápisu (Mgr. Kurz, p. Fajgl) a návrhovou komisi (Mgr. Červenková, Mgr.
Kolínková),
rozpočtové opatření č. 7/2009, ve znění předloženého materiálu,
smlouvu o smlouvě budoucí na uložení věcného břemene do pozemku města parc. č.
322/1 v k. ú. Velká Bučina, ve znění předloženého materiálu,
kupní smlouvu mezi společností Keramost Most a Městem Velvary na odkup
pozemku parc. č. St. 221/2 v k.ú. Velvary za celkovou kupní cenu 6 500 Kč +
poplatek za vklad do KN,
záměr směny nově vzniklých pozemků města parc. č. 1848/4 a 1848/5 za nově
vzniklý pozemek parc. č. 61/3 vše v k.ú. Velvary bez dalšího finančního dorovnání
z důvodu narovnání stavu stávající cesty k Mateřské škole,
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemcích města parc. č.
56/1, 1848/1 a 488 v k.ú. Velvary, dle předloženého materiálu,
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č.
673/1 v k. ú. Velvary, ve znění předloženého materiálu,
záměr směny nově vzniklých pozemků města parc. č. St. 147 a parc. č. 581/3 za nově
vzniklý pozemek parc.č. 330/2 vše v k.ú. Velká Bučina bez dalšího finančního
dorovnání z důvodu narovnání stavu cesty parc.č. 581/1 v k.ú. Velká Bučina,
podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje, a to z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt „Modernizace vozidla CAS 32 T815
jednotky SDH Velvary“, Fondu sportu, volného času a primární prevence na projekt
„Oprava střechy kabin TJ Slovan Velvary č.p. 677, ul. Náběží, Velvary“, Fondu
kultury a obnovy památek na projekt „Oprava sochy Panny Marie Bolestné – parc.č.
1817 k.ú. Velvary“, ze Středočeského humanitárního fondu na projekt „Zkvalitnění
terénní pečovatelské služby a zvýšení její kapacity“, Středočeského fondu rozvoje obcí
a měst na projekt „Výstavba víceúčelového sportovního a dětského hřiště – 1. fáze“,
ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na projekt „Město Velvary –
kanalizace – výstavba kanalizace v ul. Malovarská a v místní části Nové Uhy“ a
zavazuje se k financování podílu města na uvedených projektech z rozpočtu města na
rok 2010,
rozpočtový výhled na roky 2010 – 2012, dle předloženého materiálu,
rozpočet Města Velvary na rok 2010 jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů, dle
předloženého materiálu,
odpisové plány předložené základní školou, v případě zhodnocení budovy variantu B
tj. na 50 let,
příspěvek ZŠ ve výši 86 863,-- Kč na odpisy za rok 2009, který zahrnuje zhodnocení
budovy ZŠ 10-12/2009 a odpis víceúčelové sportovní plochy 12/2009, současně
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-

-

zastupitelstvo nařizuje ZŠ odvod z odpisů za rok 2009 ve výši 86 800,-- Kč,
odpisový plán budovy MŠ na rok 2009 a 2010,
příspěvek MŠ ve výši 11 788,-- Kč na odpisy za rok 2009 z důvodu navýšení
pořizovací hodnoty budovy, současně zastupitelstvo nařizuje MŠ odvod z odpisů za
rok 2009 ve výši 11 700,-- Kč,
provedení prohlídky kostela sv. Jiří zastupiteli města v lednu 2010,
bezúplatné převzetí věcí „Výstavní prostory a úprava dvora DPS“ (akce ev.č. 217 115
0445, dotace 275 000,-- Kč, hodnota díla celkem 599 165,-- Kč), „Zpřístupnění
secesního sálu muzea“ (akce ev.č. 217 115 0446, dotace 200 000,-- Kč, hodnota díla
402 098,-- Kč) a „Evidence a údržba veřejné zeleně“ (akce ev.č. 217 115 0611, dotace
112 500,-- Kč, hodnota díla 225 000,-- Kč) z majetku DSO Přemyslovské Střední
Čechy do majetku Města Velvary.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starostky města za uplynulé období,
zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2009 přednesenou starostkou města,
zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2009 přednesenou předsedou finančního
výboru Ing. Fiedlerem,
informace sdělené zastupiteli v rámci diskuze.

Zastupitelstvo města revokuje:
-

usnesení č. 6/2008 ze dne 16. 12. 2008 - záměr prodeje pozemků parc.č. 589/2, 589/4
a 589/5 v k.ú. Nabdín, za cenu Kč 10,--/m2 a usnesení č. 1/2009 ze dne 29. 1. 2009 prodej pozemků parc. č. 589/2, 589/4 a 589/5 v k. ú. Nabdín za cenu 10,-- Kč/1 m2 a
neschvaluje prodej uvedených pozemků ve vlastnictví města panu Jaroslavu Haškovi,
bytem Zvoleněves 72.

Zastupitelstvo města odročuje:
-

projednání smlouvy darovací a smlouvy o výpůjčce s Římskokatolickou farností
Kralupy nad Vltavou na své další zasedání.

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

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

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