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. 7/2009
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 26. října 2009 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomen: Ing. Pícha, p. Točík, pí. Štefaniková, (pí. Saifrtová se dostavila v průběhu
zasedání)
Ověřovatelé zápisu: p. Fajgl, p. Jandouš
Návrhová komise: Mgr. Červenková, Mgr. Kolínková
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Smlouva o prodeji pozemků na výstavbu přeložky silnice I/16 Slaný - Velvary
Výstavba bezbariérových chodníků ve městě
Návrh na vyřazení majetku z inventáře města
Rozpočtové opatření č. 6/2009
Diskuse
Závěr

1. Úvod
Pan místostarosta v úvodu přivítal přítomné. Poté navrhl schválení programu zasedání.
Program zasedání byl schválen. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
Kolínkovou
Pan místostarosta navrhl za členy návrhové komise Mgr. Červenkovou a Mgr.
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu p. Fajgla a p. Jandouše
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
2. Smlouva o prodeji pozemků na výstavbu přeložky silnice I/16 Slaný - Velvary
V souvislosti s výstavbou přeložky silnice I/16 je mimo jiné potřeba trvalého záboru 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. Z uvedeného důvodu předložilo
Ředitelství silnic a dálnic Praha návrh kupní smlouvy na prodej předmětných pozemků včetně
znaleckého posudku a návrhu na vklad do Katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města musí
nejprve v souladu se zákonem o obcích vyhlásit záměr prodeje předmětných pozemků.
Smlouvu o výpůjčce (pro dočasný zábor) navrhl místostarosta odročit na jiné zasedání
zastupitelstva. Starostka města upozornila na skutečnost, že prodej pozemků neznamená, že by
byla stavba přeložky zahájena v roce 2010. Jde zejména o skutečnost, že ve státním rozpočtu
má Ředitelství silnic a dálnic vyčleněné finanční prostředky na výkup předmětných
pozemků.Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 2061/35,
2053/2, 2061/33 a 2061/26 v k.ú. Velvary (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Zastupitelstvo města odročilo projednání smlouvy o výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic na
jiné zasedání (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
V 18:30 hodin se dostavila na zasedání pí. Saifrtová.
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3. Výstavba bezbariérových chodníků ve městě
Ing. Širc v současné době zpracovává projektovou dokumentaci na výstavbu chodníků ve
Velvarech. Jedná se o chodníky k mateřské škole, v ulici Sokolská a Na Průhoně. Chodníky v
ulici Sokolská by měly být umístěny na pozemcích Středočeského kraje, přičemž musí Město
Velvary požádat o souhlas s umístěním stavby a převod zastavěného pozemku. K
žádosti je nutno doložit souhlas zastupitelstva se stavbou chodníku a souhlas s
bezúplatným převodem pozemku dotčeného stavbou ze Středočeského kraje na město. Rada
projednala uvedený materiál na svém jednání dne 13. 10. 2009 a doporučila zastupitelstvu
města schválit záměr výstavby bezbariérového chodníku v ulici Sokolská na pozemcích parc.č.
106/2 a 1829/2 v k.ú. Velvary a schválit bezúplatný převod částí pozemků dotčených
výstavbou chodníku z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Velvary. Zastupitel
p. Jandouš vznesl dotaz, z jakého důvodu je veden chodník v Sokolské ulici po druhé straně
silnice (proti domům) a navrhl umístit jej na opačnou stranu. Starostka sdělila, že na základě
prohlídky terénu projektantem na místě zvolil projektant dotčenou stranu pro výstavbu
chodníku z technických důvodů (pravděpodobně kvůli kanalizaci). Tato otázka bude
předmětem jednání s projektantem. O výsledku jednání bude starostka zastupitelstvo města
informovat. Zastupitelstvo města schválilo záměr výstavby bezbariérového chodníku v ulici k
mateřské škole, Na Průhoně a Sokolské a schválilo bezúplatný převod částí pozemků
dotčených výstavbou chodníku (parc.č. 106/2 a 1829/2 v k.ú. Velvary) z vlastnictví
Středočeského kraje do vlastnictví města Velvary. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
4. Návrh na vyřazení majetku z inventáře města
Odbor správy majetku předložil zastupitelstvu seznam předmětů navržených k vyřazení z
inventarizačního seznamu města v roce 2009. 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 proto se doporučuje
jejich vyřazení z užívání. Rada projednala uvedený materiál na svém jednání dne 13. 10. 2009
a doporučila zastupitelstvu města uvedené předměty vyřadit z užívání. Zastupitelstvo města
schválilo vyřazení předmětů dle předloženého materiálu z inventárního seznamu města (PRO
– 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
5. Rozpočtové opatření č. 6/2009
Z důvodu změny vztahu rozpočtu města k jiným rozpočtům v oblasti příjmů i výdajů a úpravou
dle dosahované skutečnosti na straně příjmů a změny potřeb na straně výdajů je třeba
schválit rozpočtové opatření č. 6/2009. Na straně příjmů se projevily zejména dotace na volby
do Evropského parlamentu a na opravu hasičské zbrojnice. Na straně výdajů jde o zvýšené
výdaje na opravu hasičské zbrojnice a poslední etapu zateplování mateřské školy.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6/2009 v předloženém znění (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Diskuze
Místostarosta informoval zastupitelstvo města, že město nedostalo dotaci z Fondu rozvoje
obcí a měst na kulturně sportovní centrum. Proto místostarosta navrhl zažádat o dotaci z
ROP pouze na první etapu – a to hřiště za sokolovnou. Předpokládané náklady jsou 10 mil.
Kč, město by se muselo určitou částí podílet na financování této akce. Paní starostka
vysvětlila, že se změnily podmínky pro přidělování dotací. Současné vedení kraje podporuje
dílčí projekty, zatímco bývalé vedení kraje podporovalo komplexní projekty. Zastupitelstvo
schválilo podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II. Střední Čechy na výstavbu
víceúčelového hřiště za sokolovnou dle vypracované projektové dokumentace a zavazuje se ke
spolufinancování této akce (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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Pan místostarosta informoval zastupitelstvo města, že pan Vladimír Točík rezignoval od
1. listopadu 2009 na funkci velitele hasičského sboru. Od tohoto data sbor řídí jako zástupce
pan René Mašek.
Zastupitelka Mgr. Červenková upozornila na oplocení jedné parcely na Svatojiřském sídlišti.
Parcela je oplocena tak, že zasahuje do cesty „Lísy“ a nenavazuje na oplocení sousední
parcely pana Stýbla. Místostarosta situaci prověří.
Dále Mgr. Červenková upozornila na velkou louži na rohu ulice Na nábřeží . Místostarosta
projedná nápravu s vedoucím odboru správy majetku p. Šulcem.
Zastupitel p. Jandouš kladně hodnotil propojení chodníků v ulici Karla Krohna před
hasičskou zbrojnicí. Tuto úpravu provedl pracovník Technické čety pan Vobořil. Paní
starostka informovala, že zaznamenala kladné ohlasy i od ostatních obyvatel Velvar.

11. Závěr
Zastupitelstvo schválilo usnesení č. 7/2009, které navrhla návrhová komise.
Místostarosta ukončil jednání zastupitelstva města v 19:30 hodin.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
místostarosta 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. 7/2009
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 26. 10. 2009 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

programu zasedání zastupitelstva,
ověřovatele zápisu (p. Fajgl, p. Jandouš) a návrhovou komisi (Mgr. Červenková, Mgr.
Kolínková),
vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 2061/35, 2053/2, 2061/33 a 2061/26 v k.ú.
Velvary,
záměr výstavby bezbariérového chodníku v ulici k mateřské škole, Na Průhoně a
Sokolské,
bezúplatný převod částí pozemků dotčených výstavbou chodníku (parc.č. 106/2 a
1829/2 v k.ú. Velvary) z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Velvary,
vyřazení předmětů dle předloženého materiálu z inventárního seznamu města,
rozpočtové opatření č. 6/2009 dle předloženého materiálu,
podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II. Střední Čechy
na výstavbu víceúčelového hřiště za sokolovnou dle vypracované projektové
dokumentace a zavazuje se ke spolufinancování této akce.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

informaci o rezignaci velitele jednotky SDH Velvary p. Vladimíra Točíka ke dni
1. 11. 2009 a o zastupování uvedené funkce p. Reném Maškem,
informace podané zastupiteli v rámci rozpravy k jednotlivým bodům a diskuze.

Zastupitelstvo města odročuje:
-

projednání smlouvy o výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic na jiné zasedání.

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

………………………………….
Mgr. Ivan Kurz
místostarosta města

………………………………….
Vlastimil Jandouš
ověřovatel
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