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. 8/2009
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 18. listopadu 2009 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomen: Ing. Fiedler, Mgr. Holý, Mgr. Kurz, pí. Saifrtová, p. Točík, pí. Štefaniková, Mgr.
Červenková (Mgr. Červenková se dostavila v průběhu zasedání)
Ověřovatelé zápisu: p. Fajgl, Ing. Vojtěchovský
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, Ing. Valchářová
Program jednání:
1. Úvod
2. Prodej pozemků na výstavbu přeložky silnice I/16
3. Návrh smlouvy darovací a smlouvy o výpůjčce s Římskokatolickou farností Kralupy
nad Vltavou
4. Diskuse
5. Závěr
1. Úvod
Paní starostka v úvodu přivítala přítomné. Poté navrhla doplnění programu o nový bod 4)
Doplnění čísla účtu ke smlouvě č. 08008333 o poskytnutí podpory ze SFŽP. Současné body 4)
a 5) se nově označí jako body 5) a 6). Dále navrhla schválení programu zasedání. Program
zasedání byl schválen. (PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
Paní starostka navrhla za členy návrhové komise Mgr. Kolínkovou a Ing. Valchářovou
(PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu p. Fajgla a
Ing. Vojtěchovského (PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
2. Prodej pozemků na výstavbu přeložky silnice I/16
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26. 10. 2009 schválilo záměr prodeje pozemků
parc.č. 2061/35, 2053/2, 2061/33 a 2061/26, které byly nově odděleny z parcel parc.č.
1914/1, 2053/2 a PK č. 1424/1 a 1424/2 v k.ú. Velvary. Záměr prodeje uvedených pozemků
byl řádně vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Velvary. V této souvislosti je navrženo
prodat uvedené pozemky ŘSD Praha za účelem výstavby přeložky silnice I/16. Zastupitelstvo
města schválilo prodej pozemků parc.č. 2061/35, 2053/2, 2061/33 a 2061/26 v k.ú. Velvary
(PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
3. Návrh smlouvy darovací a smlouvy o výpůjčce s Římskokatolickou farností Kralupy nad
Vltavou
Na jednání zastupitelstva dne 23. 9. 2009 byl předložen materiál týkající se převodu kostela
sv. Jiří. Protože v návrhu smluv byla chybně uvedena čísla pozemků, bylo jednání odročeno.
Arcibiskupství poslalo prostřednictvím faráře Mgr. Ptáčka doplněný a opravný návrh
smlouvy darovací a smlouvy o výpůjčce. Text smluv byl konzultován s JUDr. Ježkem. Předmět
výpůjčky byl zkontrolován dne 10. 11. pracovnicí muzea Ing. Kůrkovou a vedoucím odboru
správy majetku p. Šulcem. Rada projednala uvedený materiál dne 11. 11. 2009 a doporučuje
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zastupitelstvu smlouvy schválit. V rámci rozpravy p. Jandouš upozornil na rizika, která pro
město z uvedených smluv vyplývají (náhrada škody za poškození mobiliáře – kulturních
památek např. při vloupání) nebo za odpovědnost za údržbu kostela pokud město neobdrží
finanční prostředky od státu. Ing. Valchářová upozornila, že jde o památku, která se nachází
ve Velvarech, a proto by se mělo město o památku postarat. V této souvislosti i s ohledem na
počet přítomných zastupitelů navrhla starostka uvedený bod odročit na další zasedání.
Zastupitelstvo s odročením souhlasilo (PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
4. Doplnění čísla účtu ke smlouvě č. 08008333 o poskytnutí podpory ze SFŽP
Ve smlouvě č. 08008333 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci
Operačního programu Životní prostředí je uveden jako účet města Velvary pouze účet vedený
u Komerční banky, a. s., č. ú. 9005-5722141/0100. Protože faktura v částce Kč 1 212 237,-byla uhrazena z účtu vedeného u České spořitelny č. 388156369/0800, je nutné požádat o
doplnění tohoto čísla účtu města k výše uvedené smlouvě. Uvedená žádost byla odeslána na
SFŽP dne 18. 11. 2009. Zastupitelstvo města schválilo doplnění čísla účtu města vedeného u
České spořitelny, a.s., ke smlouvě č. 08008333 o poskytnutí podpory ze SFŽP (PRO – 8,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
5. Diskuze
V úvodu diskuze odpověděla starostka p. Jandoušovi k jeho dotazu na minulém zasedání
zastupitelstva ve věci vedení chodníku v Sokolské ulici. Jedná se o technické řešení. Problémy
jsou s Českými drahami, které požadují, aby město zajistilo zabezpečovací zařízení pro
chodník na místě, kde přechází přes železniční přejezd. Současně starostka informovala o
změně podmínek pro poskytování dotací na výstavbu chodníků ze SFDI (nebudou dotovány
chodníky, které jsou budovány u místních komunikací). I přes tuto skutečnost starostka
navrhuje, aby byl v roce 2010 vybudován chodník k mateřské škole. Pan Šulc upozornil na
skutečnost, že v uvedeném úseku bude nutné provést také rekonstrukci veřejného osvětlení.
V 18:30 hod. se na zasedání zastupitelstva dostavila zastupitelka Mgr. Červenková.
Pan Fajgl vznesl dotaz, zda bude provedena kanaliace v ul. Malovarské. Paní starostka
informovala, že město již obdrželo příslib o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace v ul.
Malovarská a místní části Nové Uhy.
Paní Hanzlíková požádala, zda by nemohl být dodělán kus chodníku v úseku mateřská škola –
novinový stánek. Pan Šulc sdělil, že uvedený úsek bude dodělán v roce 2010.
V rámci diskuze s veřejností byl také vysvětlen záměr ŘSD přeložky silnice I/16 v úseku
Velvary – Slaný. Dále bylo upozorněno na nárůst dopravy na silnici I/16, tím došlo k nárůstu
hlučnosti v okolí uvedené silnice. Starostka přislíbila, že požádá ŘSD, aby na silnici I/16
v blízkosti města byly instalovány protihlukové stěny. Pan Bernášek v rámci diskuze k
hlučnosti silnice I/16 informoval, že měřením by pravděpodobně nebylo zjištěno porušení
hlukových limitů.
Zastupitelka Mgr. Červenková pochválila technickou četu za odstranění kaluže na rohu ulice
Na Nábřeží, na kterou upozornila na minulém zasedání zastupitelstva.
Zastupitel p. Jandouš upozornil na oplocení pozemku jedné parcely na Svatojiřském sídlišti,
kdy tímto oplocením došlo k záboru kusu dlažby. Nyní se chodí přes rozbahněnou část. Vznesl
dotaz, zda by nešlo zpevnit tento úsek, aby občané nechodili v blátě. Pan Šulc informoval, že
provizorně byla tato část vysypána štěrkem. Do budoucna se předpokládá vydláždění.
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11. Závěr
Zastupitelstvo schválilo usnesení č. 8/2009, které navrhla návrhová komise.
Starostka ukončila jednání zastupitelstva města v 18:53 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. 8/2009
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 18. 11. 2009 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

program zasedání zastupitelstva,
ověřovatele zápisu (p. Fajgl, Ing. Vojtěchovský) a návrhovou komisi (Mgr.
Kolínková, Ing. Valchářová),
kupní smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic na prodej pozemků parc. č. 2061/35 o
výměře 34 m2, parc. č. 2053/2 o výměře 133 m2, parc. č. 2061/33 o výměře 711 m2 a
parc. č. 2061/26 o výměře 830 m2, a to za celkovou cenu ve výši Kč 152 030,--,
doplnění účtu Města Velvary vedeného u České spořitelny, a.s., ke smlouvě
č. 08008333 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

informace podané zastupiteli a veřejností v rámci rozpravy k jednotlivým bodům a
diskuze.

Zastupitelstvo města odročuje:
-

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

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

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

………………………………….
Ing. Zdeněk Vojtěchovský
ověřovatel
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