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. 5/2009
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 19. srpna 2009 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomen: Mgr. Holý, Ing. Pícha, pí. Štefaniková, Ing. Tlustá, p. Točík
Ověřovatelé zápisu: p. Jandouš, p. Fajgl
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, Mgr. Červenková
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Rozpočtové opatření č. 3/2009
Diskuse
Závěr

1. Úvod
Pan mísostarosta v úvodu přivítal přítomné. Konstatoval, že důvodem svolání zastupitelstva je
projednání rozpočtového opatření č. 3/2009. Program zasedání byl schválen. (PRO – 10,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) Pan místostarosta navrhl za členy návrhové komise Mgr.
Kolínkovou a Mgr. Červenkovou (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za
ověřovatele zápisu p. Jandouše a p. Fajgla (PRO – 10,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0).
2. Rozpočtové opatření č. 3/2009
V souvislosti s realizací projektu „Rekonstrukce základní školy“ a „Výstavba vodovodu na
Velké Bučině a v Ješíně“ vyvstala potřeba navýšit rozpočet na uvedené akce. V rámci
rekonstrukce základní školy se jedná o náklady na vymalování budovy základní školy a
kompenzaci mezd uklízeček při následném úklidu (navýšení o 500 000,-- Kč). V rámci
výstavby vodovodu v místní části Velká Bučina a Ješín se jedná o náklady na dálkový přenos
dat údajů z ATS stanice, které nebyly zahrnuty do rozpočtu. Středočeské vodárny však na
tomto přenosu dat trvají (navýšení o 200 000,-- Kč). Zastupitelstvo města rozpočtové opatření
č. 3/2009 schválilo (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
3. Diskuze
V rámci diskuze vystoupil zastupitel p. Jandouš s návrhem, aby při dalších projektech byly
společnosti, které připravují pro město podklady k dotacím, zodpovědny městu za případné
chyby v rozpočtech a projektech. K uvedenému návrhu vystoupil pan místostarosta a paní
starostka, kteří upozornili, že k realizovaným akcím nejsou zhotovovány prováděcí projekty,
které by samozřejmě uvedené riziko chyb eliminovaly.
Mgr. Kolínková vznesla dotaz, zda nebude na území města realizován sběr velkoobjemového
odpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. Starostka informovala, že uvedený svoz
byl nahrazen mobilním svozem velkoobjemového odpadu. V termínu svozu lze odevzdat
jakýkoliv velkoobjemový odpad např. i peřiny.
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Zastupitel p. Fajgl vznesl dotaz, zda se bude realizovat kanalizace v Malovarské ulici.
Starostka informovala, že byla podána žádost o dotaci v rámci operačního programu Životní
prostředí, přičemž v září 2009 by se město mělo dozvědět informaci, zda bude dotace
poskytnuta.
Ředitel základní školy Mgr. Došek informoval zastupitelstvo o posledním kontrolním dnu a
pochválil práci stavebního dozoru Ing. Radovana Barsy.
Místostarosta na závěr informoval zastupitele o předčasných volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 9. a 10. 10. 2009.
4. Závěr
Zastupitelstvo schválilo usnesení č. 5/2009, které navrhla návrhová komise.
Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:20 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. 5/2009
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 19. 8. 2009 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

rozpočtové opatření č. 3/2009, ve znění přiloženého materiálu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

informace podané zastupiteli a občany v rámci diskuze.

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

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

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