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. 4/2008
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 17. září 2008 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomen: Ing. Pícha,
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vojtěchovský, Mgr. Holý
Návrhová komise: Ing. Tlustá, Mgr. Kolínková
Program jednání:
1. Úvod
Paní starostka v úvodu přivítala přítomné a omluvila zastupitele pí. Štefanikovou,
pí. Saifrtovou a p. Točíka, kteří se dostaví v půběhu zasedání.
Poté navrhla starostka úpravu programu zasedání a jeho schválení. Starostka navrhla,
aby byly do programu zařazeny nové body:
16. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě – věcné břemeno kanalizace na Velké
Bučině – silnice č. III/24030
17. Návrh smluv o podmínkách zřízení a budoucích smlouvách o právu věcného
břemene v silnicích I. a II. třídy – akce Ješín – splašková kanalizace
18. Návrh na přijetí dotace na výstavbu vodovodu Velká Bučina, Ješín
19. Žádost Školní jídelny Velvary o schválení dodatečného odpisového plánu
20. Rezignace p. Marka Dobiáše na funkci předsedy a činnost v kontrolním výboru
zastupitelstva města
21. Závěr
Program zasedání byl s doplněním schválen. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0)
Paní starostka navrhla za členy návrhové komise Mgr. Kolínkovou a
Mgr. Červenkovou (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a ověřovatele zápisu
Ing. Vojtěchovského a Mgr. Holého (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
2. Zpráva starostky města
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 18. 6. 2008, do současné doby.
V průběhu uvedeného bodu se v 18:12 hodin dostavil zastupitel p. Točík, v 18:20
hodin se dostavila zastupitelka pí. Štefaniková a v 18:22 hodin se dostavila
zastupitelka pí. Saifrtová.
3. Zpráva o plnění nápravných opatření
Při kontrole hospodaření, která proběhla ve dnech 18. - 20. 2. 2008, byly zjištěny
nedostatky, které byly do 30. 6. 2008 odstraněny. Dne 30. 6. 2008 provedly pracovnice
odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje kontrolu nápravných opatření,
přičemž bylo konstatováno, že zjištěné nedostatky byly ke dni provedení kontroly
nápravných opatření odstraněny, resp. byla přijata účinná systémová nápravná
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opatření, která zaručují, že se zjištěné chyby a nedostatky již neopakují. Zastupitelstvo
vzalo uvedenou informaci na vědomí.
4. Návrh na rozpočtové opatření č. 3/2008
Z důvodu změny vztahu rozpočtu města k jiným rozpočtům v oblasti příjmů i výdajů
(v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zvýšenou
potřebou finančních zdrojů v jednotlivých paragrafech na straně výdajů a
dodatečného rozpočtování dle skutečné potřeby je nutné schválit zastupitelstvem
rozpočtové opatření č. 3/2008. Rada města projednala návrh rozpočtového opatření
dne 10. 9. 2008, návrh upravila a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2008 ve znění předloženého
návrhu (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
5. Návrh na bezplatný převod PC do Základní školy
Na základě žádosti třídní učitelky ZŠ Velvary paní Hrbkové doporučuje městský úřad
převést bezúplatným převodem (darovací smlouvou) nepotřebný a zastaralý, ale
funkční stolní PC AC Office Pro 1000S z r. 1999, inv. číslo 1267/02/010 Základní
škole Velvary pro potřeby žáků 1. třídy. Dar má pořizovací hodnotu dle inventurního
seznamu Kč 23.777,75. Rada projednala uvedenou žádost na svém jednání dne
10. 9. 2008 a doporučila zastupitelstvu bezúplatný převod schválit. Zastupitelstvo
bezúplatný převod PC AC Office Pro 1000S z r. 1999, inv. číslo 1267/02/010 Základní
škole Velvary schválilo (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
6. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – kanalizační přípojka
pro budovu České pošty čp. 219 v pozemku města parc. č. 1808 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy mezi Městem Velvary a Českou
poštou s.p., o umístění kanalizační přípojky pro budovu pošty č.p. 219 na nám. Krále
Vladislava ve Velvarech do pozemku města parc.č. 1808 k.ú. Velvary. Situace
kanalizační přípojky je nedílnou součástí návrhu smlouvy a cena věcného břemene
činí 150,- Kč za 1 bm kanalizace. Rada projednala návrh uvedené smlouvy dne
10. 9. 2008 a doporučila zastupitelstvu města smlouvu schválit. Zastupitelstvo města
smlouvu v předloženém znění schválilo (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pokládka
telekomunikačního kabelu v části Nové Uhy v pozemku města parc. č. 2013/1 v k. ú.
Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy, předložený společností Vegacom
a.s., Praha 9, který se týká pokládky telekomunikačního kabelu v části Nové Uhy v
pozemku p.č. 2013/1 v k.ú. Velvary. Náhrada za věcné břemeno bude činit 250,-- Kč za
1 bm pokládky, celkem za 24 bm = 6.000,-- Kč. Rada projednala návrh uvedené
smlouvy dne 2. 7. 2008 a doporučila zastupitelstvu města smlouvu ke schválení.
Zastupitelstvo města smlouvu v předloženém znění schválilo (PRO – 14, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
8. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – úprava plynovodní
přípojky k budoucímu Kulturnímu a sportovnímu centru Velvary v pozemcích města
parc. č. 242/3 a 242/8 v k.ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy, předložený RWE Distribuční služby
s.r.o, která je nutná pro kladné stanovisko STP Net k vydání stavebního povolení na
stavbu Kulturní a sportovní centrum Velvary. Stávající plynovodní přípojka do
sokolovny čp. 370 se částečně přeloží do nového objektu a stávající přípojka do
bývalého kina čp. 45 bude zrušena. Náhrada za věcné břemeno je navržena ve výši
500,-- Kč. Do smlouvy byla však uvedena délka přípojky v bm x 150,-- Kč dle usnesení
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rady města. Rada projednala návrh uvedené smlouvy dne 2. 7. 2008 a doporučila
zastupitelstvu města smlouvu ke schválení. Zastupitelstvo města smlouvu v
předloženém znění schválilo (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy související s vkladem
vodohospodářského majetku
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy – odkoupení vodovodu Velká
Bučina, Ješín, který městu zaslal investiční ředitel VKM p. Bulva. Kupní cena (10 % z
předpokládané ceny díla) je splatná do 30 dnů po podpisu smlouvy. Rada projednala
návrh uvedené smlouvy dne 10. 9. 2008 a doporučila Zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy související s vkladem
vodohospodářského majetku ve znění předloženého návrhu. V rámci rozpravy vznesl
p. Jandouš dotaz, jaká bude kupní cena díla. Starostka města informovala zastupitele
o tom, že cena díla bude ve výši 10 % z ceny díla po jeho provedení (částka, kterou
město obdrží nyní je pouze záloha uvedené kupní ceny). Zastupitelstvo města
smlouvu v předloženém znění schválilo (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1).

10. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení NTL plynovodu
Velvary, ul. Pražská v pozemcích města v k.ú. Velvary a návrh na zahájení řízení o
povolení vkladu do KN
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na
plynárenské zařízení NTL plynovodu Velvary, ul. Pražská, předložený společností
EKOPLAN Praha. Jedná se o pozemky města parc.č. 1652/1, 101/4, 1828/1, st. 86,
1821, 1979 a 1808 v k.ú. Velvary. Uvedená smlouva je sepsána na základě smluv o
smlouvě budoucí č. 36/05/1972, 36/05/1973 a 41/06/0014 z roku 2006 mezi STP a
městem Velvary. Hodnota věcného břemene byla dohodnuta na á 500,-- Kč/1 smlouvu
tj. celkem 1.500,-- Kč. Rada projednala návrh předložené smlouvy na svém jednání
dne 16. 7. 2008 a doporučila zastupitelstvu smlouvu ke schválení. Zastupitelstvo města
smlouvu v předloženém znění schválilo (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1).
11. Návrh záměru Města Velvary – prodej pozemku parc. č. 253/17 v k.ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh záměru města - prodej pozemku parc.č.
253/17 k.ú. Velvary. V roce 1997 probíhal odprodej městských bytů a domu čp. 500
v ul. Na Průhoně včetně pozemku st. parcely 576 pod tímto domem. Zároveň nebyl
odprodán vedlejší pozemek parc.č. 253/17 o výměře 218 m2, který je využíván
vlastníky bytů jako zahrádky. Kontrolou bylo také zjištěno, že na uvedený pozemek
nejsou uzavřeny nájemní smlouvy za tímto účelem používání. Navrhuje se záměr
odprodeje tohoto pozemku, protože se jedná o uzavřený prostor u domu čp. 500 a
město se o tento pozemek nestará ani nemá jiné využití. Odbor správy majetku eviduje
již žádost o odprodej uvedeného pozemku manželům Janě a Jaromíru
Vochomůrkovým, Velvary, Malovarská 561. Rada projednala návrh uvedeného
záměru
dne 30. 7. 2008 a doporučila Zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje za
cenu
Kč 300,--/m2. Zastupitelstvo města záměr v předloženém znění schválilo
(PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
12. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – kanalizační přípojka
pro výpravní budovu železniční stanice Velvary v pozemcích města parc. č. 1974/5 a
1976 v k.ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy mezi Městem Velvary a Správou
železniční dopravní cesty, Praha 1, o umístění kanalizační přípojky pro Výpravní
budovu žst. Velvary do místních komunikací ve vlastnictví Města Velvary. Situace
kanalizační přípojky je nedílnou součástí smlouvy, celková délka činí 69 bm a cena
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věcného břemene činí 150,-- Kč za 1 bm kanalizace. Rada projednala návrh uvedené
smlouvy na svém jednání dne 30. 7. 2008 a doporučila zastupitelstvu smlouvu ke
schválení. Zastupitelstvo města smlouvu v předloženém znění schválilo (PRO – 14,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Návrh na změnu zřizovací listiny – Pečovatelská služba Velvary
Dosavadní znění zřizovací listiny není v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s Vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a s rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje o
registraci sociálních služeb – pečovatelská služba. Rada projednala uvedený návrh na
svém jednání dne 30. 7. 2008 a doporučila zastupitelstvu města schválit změnu
zřizovací listiny ve znění předloženého návrhu. Zastupitelstvo města změnu zřizovací
listiny v předloženém znění schválilo (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
14. Návrh na pověření dalšího oddávajícího
V současné době jsou v souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve
znění pozdějších předpisů, ve městě Velvary dva oddávající (starostka, místostarosta).
V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění
pozdějších předpisů, může zastupitelstvo pověřit dalšího člena zastupitelstva. O toto
pověření projevila zájem Mgr. Červenková. Rada projednala návrh na pověření
dalšího oddávajícího na svém jednání dne 16. 7. 2008 a doporučuje zastupitelstvu
Mgr. Červenkovou pověřit uzavíráním sňatků na Městském úřadu ve Velvarech. V
rámci rozpravy vznesl dotaz p. Jandouš, zda pověření dalšího oddávajícího má oporu
v zákoně. Starostka města informovala, že toto pověření lze provést v souladu s
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších
předpisů. Zastupitelstvo města pověřilo Mgr. Červenkovou uzavíráním sňatků na
Městském úřadu ve Velvarech (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
15. Návrh na vyslovení souhlasu s realizací cyklostezek
DSO Přemyslovské střední Čechy má vypracovanou projektovou dokumentaci na
realizaci souboru cyklostezek „Velký Přemyslovský okruh“, Město Slaný připravuje
projekt na realizaci cyklostezky Slaný – Nelahozeves. Obě cyklostezky procházejí
územím Velvar ve stejné trase. Investoři žádají o souhlas vlastníka pozemků, kterým je
Město Velvary, s realizací jejich záměru. Rada projednala předmětné souhlasy na
svém jednání dne 27. 8. 2008 a 10. 9. 2008 a doporučila zastupitelstvu souhlas
vyslovit. Zastupitelstvo města s předmětnými záměry DSO Přemyslovské střední Čechy
a Města Slaný vyslovuje souhlas. (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
16. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě – věcné břemeno kanalizace na Velké Bučině –
silnice č. III/24030
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy mezi SÚS Kladno a Městem
Velvary, která je nutná pro stavební povolení akce Velvary, Velká Bučina – splašková
kanalizace. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene a za omezené užívání
silnice činí 12 040,-- Kč. Zastupitelstvo města smlouvu v předloženém znění schválilo
(PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
17. Návrh smluv o podmínkách zřízení a budoucích smlouvách o právu věcného břemene
v silnicích I. a II. třídy – akce Ješín – splašková kanalizace
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy č. 116/2008 mezi Ředitelstvím silnic
a dálnic a městem Velvary o umístění splaškové kanalizace v Ješíně do silničního
pozemku parc.č. 457/1 silnice I/16 za dohodnutou cenu 415.459,-- Kč. Dále byl
zastupitelstvu města předložen návrh smlouvy mezi SÚS Kladno a městem Velvary o
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umístění této kanalizace v silnici III/24027 za cenu 1.700,-- Kč a smlouvy o náhradě
za omezení užívání silnice III/24027 a III/24023 za cenu 6.800,-- Kč. Uzavření
uvedených smluv je podmínkou pro vydání stavebního povolení na akci Ješín –
splašková kanalizace. Zastupitelstvo města předmětné smlouvy v předloženém znění
schválilo (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
18. Návrh na přijetí dotace na výstavbu vodovodu Velká Bučina, Ješín
Dopisem ze dne 16. 5. 2008 informovalo Ministerstvo zemědělství město o tom, že
výstavba vodovodu Velká Bučina, Ješín je zařazena do Návrhu akcí se zahájením
financování ze státního rozpočtu v roce 2008 z programu Ministerstva zemědělství č.
229 310, podprogram 229 312 – Výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a
souvisejících objektů. V případě splnění všech podmínek by město mohlo obdržet
dotaci ve výši 65 % nákladů na stavební a technologickou část. Ministerstvo
zemědělství v srpnu 2008 přiznalo městu Velvary dotaci ve výši 7 762 000,-- Kč.
Zastupitelstvo přijetí dotace schválilo (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).

19. Žádost Školní jídelny Velvary o schválení dodatečného odpisového plánu
Budova školní jídelny byla bezúplatně převedena na Město Velvary. Tímto převodem
došlo ke zvýšení její účetní hodnoty, z níž se vypočítávají odpisy (viz odpisový plán). S
ohledem na uvedenou skutečnost pak bude muset dojít i k navýšení rozpočtu o částku
34 079,-- Kč. Tato změna rozpočtu bude upravena rozpočtovým opatřením.
Zastupitelstvo schválilo dodatečný odpisový plán Školní jídelny Velvary pro rok 2008
(PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).

20. Rezignace p. Marka Dobiáše na činnost v kontrolním výboru Zastupitelstva města
Starostka informovala Zastupitelstvo města o rezignaci p. Marka Dobiáše na činnost v
kontrolním výboru Zastupitelstva města z důvodu časového zaneprázdnění. Pan Marek
Dobiáš zastával funkci předsedy kontrolního výboru. Rezignaci obdržela starostka
elektronickou poštou dne 16. 9. 2008. Zastupitelstvo města vzalo rezignaci p. Marka
Dobiáše na předsedu kontrolního výboru na vědomí. S ohledem na skutečnost, že
kontrolní výbor má mít podle zákona o obcích minimálně 3 členy, požádala starostka o
nominaci na funkci člena kontrolního výboru. Jako člen se přihlásila zastupitelka
Ing. Jana Tlustá. Zastupitelstvo města jmenovalo jako člena kontrolního výboru
Ing. Janu Tlustou (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1).
21. Usnesení
22. Závěr
Zastupitel p. Vlastimil Jandouš vznesl dotaz na starostku města, ve věci kolik občanů
si stěžovalo na hluk v rámci pořádaných kulturních akcích v areálu Malovarského
rybníka. Starostka informovala, že si stěžovali pouze manželé Egermayerovi.
Zastupitel p. Vlastimil Jandouš vyjádřil svůj názor, že většina občanů uvedené kulturní
akce chválila. Také starostka má kladnou odezvu od občanů na uvedené kulturní akce.
V rámci uvedeného dotazu se přihlásili o sovo manželé Egermayerovi, kteří se
zasedání zastupitelstva také zúčastnili. Sdělili svou nespokojenost s hlukem v rámci
uvedených akcí. Dále p. Egermayer sdělil, že v případě pořádání dalších akcí
požaduje od města předložení podkladů, ze kterých bude vyplývat, že areál
Malovarského rybníka je zkolaudován pro pořádání veřejnosti přístupných akcí, a
dále požaduje předložení souhlasu hygienika. Paní Egermayerová následně požádala,
zda by mohla ve Zpravodaji Velvarska publikovat svůj názor na informace k uvedeným
akcím, které obsahuje zpráva starostky. Starostka města vyzvala pí. Egermayerovou,
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aby svůj názor zaslala na městský úřad k rukám pí. Vidímové. Zastupitelstvo vzalo
informaci manželů Egermayerových na vědomí.
Pan Egermayer dále požádal starostku města, aby v případě realizace projektu
Kulturně sportovního centra byl oddíl stolního tenisu včas informován (cca ½ roku
předem) o vlastní realizaci. Starostka informovala, že v této výzvě město dotaci na
uvedený projekt neobdrželo. Pokud by realizace byla aktuální, tak bude oddíl stolního
tenisu městem včas informován.
Starostka ukončila jednání zastupitelstva města v 19:30 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. 4/2008
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 17. 9. 2008 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

-

-

doplnění programu zasedání zastupitelstva dle návrhu starostky města,
rozpočtové opatření č. 3/2008 ve znění přiloženého materiálu,
bezúplatný převod PC AC Office Pro 1000S Základní škole Velvary,
návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – Kanalizační přípojka
pro budovu pošty čp.219 ve Velvarech v pozemku města parc.č.1808 k.ú. Velvary,
smlouvu o budoucí smlouvě se společností Telefonica O2 o zřízení věcného břemene
telekomunikačního zařízení v části Nové Uhy – v pozemku města parc.č. 2013/1 k.ú.
Velvary ve znění přiloženého materiálu,
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností STP Net na
plynovodní přípojku k budoucímu Kulturnímu a sportovnímu centru Velvary
v pozemcích města parc. č. 242/3 a 242/8 k.ú. Velvary ve znění přiloženého materiálu,
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy související s vkladem
vodohospodářského majetku ve znění přiloženého materiálu,
smlouvu o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení NTL plynovodu Velvary,
ul. Pražská v pozemcích města ve znění přiloženého materiálu,
smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene – Kanalizační přípojka pro
Výpravní budovu železniční stanice Velvary v pozemcích města parc.č. 1974/5 a 1976
k.ú. Velvary ve znění přiloženého materiálu,
změnu zřizovací listiny Pečovatelské služby Velvary ve znění přiloženého materiálu,
smlouvu o budoucí smlouvě mezi Správou a údržbou silnic Kladno a Městem Velvary
– věcné břemeno kanalizace na Velké Bučině – silnice č. III/24030,
smlouvu č. 116/2008 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
smlouvu o budoucí smlouvě se Správou a údržbou silnic Kladno – akce Ješín
splašková kanalizace,
smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice se Správou a údržbou silnic Kladno –
akce Ješín splašková kanalizace,
přijetí dotace na výstavbu vodovodu v místní části Ješín a Velká Bučina z Programu
Ministerstva zemědělství č. 229 310, podprogram 229 312 – Výstavba a obnova
vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů ve výši 7 762 000,-- Kč,
dodatečný odpisový plán Školní jídelny Velvary pro rok 2008.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starostky města za uplynulé období,
zprávu o kontrole nápravných opatření ze dne 30. 6. 2008,
rezignaci p. Marka Dobiáše na funkci předsedy kontrolního výboru,
sdělení manželů Egermayerových k pořádání kulturních akcí v areálu Malovarského
rybníka.
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Zastupitelstvo města vyhlašuje:
-

záměr prodeje pozemku parc.č. 253/17 v k.ú. Velvary za cenu Kč 300,--/m2.

Zastupitelstvo města pověřuje:
-

zastupitelku Mgr. Červenkovou uzavíráním sňatků na Městském úřadu ve Velvarech.

Zastupitelstvo města souhlasí:
-

-

s realizací cyklostezky v rámci Velkého Přemyslovského okruhu na pozemcích města
parc. č. 1808, 1985/2, 1985/1, 105/19 a st. 86 v k.ú. Velvary a pozemků parc. č.
565/1, 86/13, 575, 322/26, 322/43, 579/1, 234, 596, v k.ú. Velká Bučina,
s realizací cyklostezky Slaný – Nelahozeves na pozemcích města parc. č. 1883, 1888,
1889, 1953, 1952, 1817/1, 1816, 1808, 1979, 100/5, 100/4, 1985/1, 105/19, 1830/2 v
k. ú. Velvary a na pozemcích č. 565/1, 86/13, 575, 596, 234, 579/1 v k. ú. Velká
Bučina.

Zastupitelstvo města jmenuje:
-

členem kontrolního výboru Zastupitelstva města zastupitelku Ing. Janu Tlustou.

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

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

………………………………….
Mgr. Pavel Holý
ověřovatel
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