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. 6/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 19. prosince 2007 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomen: Ing. Krejcárek
Omluveni: Ing. Pícha, pí. Štefaniková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Holý, p. Točík
Návrhová komise: Ing. Tlustá, Mgr. Kolínková
Program jednání:
1. Úvod
Paní starostka v úvodu přivítala přítomné a omluvila zastupitele Ing. Píchu a paní
Štefanikovou. Paní starostka navrhla doplnit program zasedání o nové body 19., 20. a
21 takto:
19) Informace o shromáždění starostů DSO Přemyslovské střední Čechy,
20) Smlouvy o budoucích smlouvách o právu věcného břemene a náhradě v
silnicích I. a III. třídy v k. ú. Ješín – akce Ješín vodovod,
21) Žádost o projednání návrhu OSD Kladno na převod komunikací do majetku
města.
Původní body 19. a 20. navrhla starostka zařadit jako bod 22. a 23. Poté navrhla
schválení programu zasedání. K programu neměl žádný ze zastupitelů připomínky, ani
jej nenavrhl nikdo ze zastupitelů doplnit. Program zasedání byl schválen. (PRO – 12,
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 posledního zasedání zastupitelstva města, tj. od
25. 9. 2007 do současné doby.
K uvedené zprávě měl připomínku zastupitel p. Točík ve věci pořádání novoročního
ohňostroje. Domnívá se, s ohledem na skutečnost, že má být ohňostroj odpalován u
Panské hospody, hrozí požár Panské hospody, neboť střecha této budovy není v
souvislosti s opravou krovu uzavřena. Starostka za uvedenou připomínku poděkovala
a přislíbila řešení uvedeného problému.
3. Zpráva předsedů finančního a kontrolního výboru
Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl jeho předseda Ing. Fiedler. V rámci
svého vystoupení Ing. Fiedler konstatoval, že finanční výbor neshledal žádné závady v
hospodaření města.
Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl jeho předseda p. Dobiáš. V rámci
svého vystoupení se zmínil, že se kontrolní výbor sešel v roce 2007 pouze jedenkrát v
dubnu 2007 a zjitil nedostatky, které se týkaly absence podpisů ověřovatelů v zápisech
ze zasedání zastupitelstva a rady v předchozím volebním období.
Zastupitelstvo vzalo uvedené zprávy na vědomí.
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4. Návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva
V jednacím řádu, který byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 21. 12.
2006, byl při kontrole krajského úřadu zjištěn rozpor s ustanovením § 65 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Aby jednací řád
odpovídal platné právní úpravě, je třeba v čl. XII. odst. 4) nahradit slova „předseda
návrhové komise“ slovy „určení ověřovatelé“. Starostka navrhuje změnu čl. III. odst.
3) takto: Slova „písemné materiály“ nahradit slovy „materiály v písemné nebo
elektronické podobě“. Uvedený návrh projednala rada dne 19. 12. 2007 a doporučuje
zastupitelstvu změnu jednacího řádu schválit.
Zastupitelstvo města schvaluje navrženou úpravu jednacího řádu. (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
5. Návrh strategického plánu rozvoje města
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 22. 3. 2007 schválilo předběžný návrh
strategického plánu rozvoje, do kterého byly zapracovány připomínky některých
zastupitelů. Nyní je předložen návrh strategického plánu rozvoje města, který
vychází z předběžného návrhu a jsou do něj zapracovány výsledky jednání pracovních
skupin. Návrh strategického plánu města projednala rada na svém jednání dne
19. 12. 2007 a doporučila zastupitelstvu návrh strategického plánu schválit.
Zastupitelstvo schvaluje návrh strategického plánu rozvoje města Velvary (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2007
Na základě vývoje příjmů a výdajů rozpočtu města v roce 2007 a příjmů a výdajů
očekávaných do konce roku 2007 byl připraven návrh rozpočtového opatření
č. 4/2007. Zdůvodnění jednotlivých opatření je uvedeno v přiloženém materiálu.
Starostka podala informaci o dalších změnách, které se týkají příjmové a výdajové
stránky rozpočtu, které dostali zastupitelé k dispozici dnešní den. Rada projednala
rozpočtové opatření č. 4/2007 včetně dodatečných změn na svém jednání dne
5. 12 2007 a 19. 12. 2007 a doporučuje jej zastupitelstvu schválit. Zastupitelstvo
města rozpočtové opatření č. 4/2007 včetně dodatečných změn v oblasti příjmů
schvaluje. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
7. Návrh rozpočtu města na rok 2008
Rozpočet města Velvary na rok 2008 byl projednán na společném jednání finančního
výboru a rady dne 26. 11. 2007 a 3. 12. 2007. Celkové příjmy a celkové výdaje jsou
navrženy ve výši 35393900,-- Kč. Návrh rozpočtu města byl v souladu s právními
předpisy vyvěšen na úřední desce. Rada města dopuručila zastupitelstvu rozpočet
města na rok 2008 schválit. Zastupitelka Ing. Tlustá upozornila ve svém příspěvku na
nedostatečné financování základní školy. Starostka upozornila na skutečnost, že oproti
jiným příspěvkovým organizacím byl rozpočet základní školy nejvýše navýšen.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Velvary na rok 2008 včetně
dodatečných změn na straně příjmů a výdajů. (PRO – 12, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0)
8.

Návrh na vstup města do Sdružení místních samospráv ČR
Podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších
předpisů byl do konce roku 2007 podíl obcí na sdílených daních rozdělován velmi
nerovnoměrně na 1 občana tak, že čím menší obec, tím menší koeficient. Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky přijala novelu zákona, která má tuto nerovnost
zmírnit. Tato novela bude účinná od 1. 1. 2008 a má mít platnost pouze pro rok 2008.
O zmírnění propastných rozdílů v rozdělování sdílených daní se přičinila tzv. Zlínská
iniciativa – Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci, k této smlouvě se již
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připojilo asi tisíc obcí a měst. Protože Svaz měst a obcí nehájí dostatečně zájmy
malých obcí, probíhá ustavení nového sdružení obcí, tzv. Sdružení místních samospráv
České republiky, o. s. Toto sdružení chce být pro vládu partnerem při přípravě zcela
nové právní úpravy financování obcí a měst. Rada projednala dne 24. 10. 2007 vstup
města Velvary do Sdružení místních samospráv ČR, o. s. a doporučila zastupitelstvu
schválit vstup města Velvary do Sdružení místních samospráv ČR, o. s.. Zastupitelstvo
města schvaluje vstup města Velvary do Sdružení místních samospráv ČR, o. s.
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Vložení vodohospodářského majetku do VKM, a.s.
Zastupitelstvo města Velvary schválilo na svém zasedání dne 17. 4. 2007 dohodu o
zahájení prací na vložení vodohospodářského majetku ve vlastnictví Města Velvary
do majetku VKM, a.s. Jedná se o vodohospodářský majetek – vodovodní síť v lokalitě
Nové Uhy. Společnost VKM, a. s. nechala vypracovat znalecké posudky jako podklad
pro ocenění nepeněžitého vkladu a ocenění vybraného majetku. Věcná správnost byla
zkontrolována. Výhrady k formální správnosti sdělila starostka společnosti VKM, a.s.,
přičemž zástupce společnosti VKM, a.s. podal vysvětlení. Rada projednala toto vložení
na svém jednání dne 5. 12. 2007 a doporučila zastupitelstvu schválit usnesení ve znění
doporučeném společností VKM, a.s.. Zastupitelstvo města schvaluje vložení
vybraného vodohospodářského majetku do VKM, a.s. (PRO – 12, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
10. Návrh na výši podílu spolufinancování opravy památníku padlých v 1. světové válce
Mikroregion povodí Bakovského potoka, jehož je město Velvary členem, se zaměřuje
na obnovu a rekonstrukci malých architektonických objektů. Součástí rámcové dotace
pro mikroregion na rok 2008 je i žádost města Velvary o dotaci na rekonstrukci
pomníku hrdinům z Velvarska padlým ve světové válce (tento pomník je umístěn u
silnice k Radoviči). Celková dotace pro mikroregion je omezena částkou Kč
500 000,--. Náklady na rekonstrukci byly předběžně vyčísleny na Kč 127 000,--,
požadovaná dotace je Kč 66 000,--, spolufinancování městem Velvary Kč 61 000,--.
Rada projednala uvedený návrh na svém jednání dne 19. 12. 2007 a doporučuje
zastupitelstvu s navrženým spolufinancováním vyslovit souhlas. Zastupitelstvo
schválilo spolufinancování rekonstrukce pomníku hrdinům z Velvarska dle
předloženého návrhu (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Smlouva o věcném břemenu – plynovodní přípojka pro č.p. 95, parc. č. 565/1, k.ú.
Velká Bučina
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy na zřízení věcného břemene na plynovodní
přípojku k rodinnému domku č.p. 95 manželů J.a J. Neumannových na Velké Bučině.
Část plynárenského zařízení je umístěna na pozemku Města Velvary parc.č. 565/1 k.ú.
Velká Bučina. Smlouva o budoucí smlouvě byla podepsána dne 23. 9. 2005 a výše
úhrady byla stanovena na částku 1000,-- Kč. Tato částka odpovídá i novému ceníku,
neboť délka přípojky na pozemku města činí 4 bm, a proto se doporučuje smlouvu o
věcném břemenu schválit. Rada projednala uvedenou smlouvu dne 21. 11. 2007 a
doporučuje zastupitelstvu smlouvu schválit. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o věcném
břemenu – plynovodní přípojka pro č.p. 95, parc. č. 565/1, k.ú. Velká Bučina
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
12. Smlouva o věcném břemenu – plynovodní přípojka pro st. 46/1, parc. č. 565/1, k.ú.
Velká Bučina
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy na zřízení věcného břemene na
plynovodní přípojku manželů H. a P. Čecháčkových ke st. parcele č. 46/1 na Velké Bučině
č.p. 44.
Část plynárenského zařízení je umístěna na pozemku Města Velvary parc. č.
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565/1 k.ú.
Velká Bučina. Smlouva o budoucí smlouvě nebyla sepsána. Odbor správy
majetku
doporučuje smlouvu o věcném břemenu schválit za jednorázovou úhradu
750,-- Kč
(5bm x 150,-- Kč). Rada projednala uvedenou smlouvu dne 21. 11. 2007 a
doporučila
zastupitelstvu smlouvu schválit. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o věcném
břemenu –
plynovodní přípojka pro st. 46/1, parc. č. 565/1, k.ú. Velká Bučina (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Smlouva o věcném břemenu – plyn. zařízení pro parc. č. 870/1 a 870/4, k.ú. Velvary
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy na zřízení věcného břemene na uložení
plynárenského zařízení pro dva nové rodinné domky na parcelách parc. č. 864 (Věra
Došková) a parc. č. 866 (Renata Hájková) v části ul.Nábřeží ve Velvarech.
V červenci 2006 byla sepsána Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
třístranná. Smluvní strany se tehdy dohodly na jednorázové úhradě ve výši 500,-- Kč.
Rada projednala uvedenou smlouvu dne 21. 11. 2007 a doporučila zastupitelstvu
smlouvu schválit. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o věcném břemenu – plynovodní
přípojka pro č.p. 95, na pozemcích parc. č. 870/1 a 870/4, k.ú. Velvary (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
14. Zřizování věcných břemen v souvislosti s povolováním staveb
Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, ze
kterých vyplynula povinnost stavebníka doložit doklad o právu
založeném
smlouvou k žádostem o stavební povolení, k oznámení záměru k vydání územního
souhlasu a k ohlášení stavby. Tato povinnost byla v podstatě požadována i dle
starého
stavebního zákona, ale nebyla přesně formulovaná, a proto většina stavebních
úřadů od stavebníků v případě umístění stavby na veřejném prostranství vyžadovala pouze
souhlas vlastníka – obce, města. Toto řešení bylo i mnohem jednodušší pro vlastníka
pozemku i stavebníka.
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Vzhledem k tomu, že v současnosti je většina nemovitostí ve Velvarech již připojena
inženýrské sítě bez zřízení věcného břemene, a vzhledem k tomu, že by došlo k
výraznému zatížení stavebníků, doporučuje MěÚ Velvary, odbor výstavby a životního
prostředí postupovat v budoucnu podle navrženého řešení v návrhu usnesení. Rada
projednala uvedený postup dne 21. 11. 2007 a doporučila zastupitelstvu schválit
usnesení v navrženém znění. Zastupitelstvo města schválilo usnesení dle navrženého
znění. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
15. Návrh smlouvy o obstarání věci – psí útulek Bouchalka – pro rok 2008
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o obstarání věci pro rok 2008, která zůstává
stejná jako pro letošní rok. Nemění se ani roční poplatek (48.000,-- Kč), ani podmínky
pro umístění psů. Doporučuje se smlouvu schválit, protože s majitelkou útulku,
pí. Sychrovskou má město dobré zkušenosti. Snaží se nám vždy vyhovět, psa umístit do
útulku co nejrychleji. Je ochotná přijet i o víkendu nebo ve svátek. Rada projednala
uvedenou smlouvu dne 5. 12. 2007 a doporučila zastupitelstvu smlouvu schválit.
Zastupitelstvo smlouvu schválilo (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
16. Návrh na zavedení nových názvů ulic
Vzhledem k tomu, že výstavba rodinných domků ve Velvarech pokračuje i v částech,
kde nejsou názvy ulic, byl zastupitelstvu předložen návrh, zda by nebylo vhodné tyto
názvy v souladu s ustanovením § 27 až § 30 a § 84 odst. 2 písm. r) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, určit.
Jedná se o ulici k Velké Bučině (Topolová, K Topolům, V Topolech), a pod pracovním
názvem vedené Svatojířské sídliště - ulice Lísa a Svatojiřská. Rada projednala
uvedený bod dne 7. 11. 2007 a doporučila zastupitelstvu schválit tyto názvy ulic:
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Svatojiřská, V Topolech, Lísa. Zastupitelstvo schválio názvy ulic dle předloženého
materiálu (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
17. Změna podmínek poskytování činnosti Obecní policie Koleč v roce 2008
Zastupitelstvo obce Koleč schválilo dne 30. 10. 2007 na svém zasedání podmínky pro
poskytování činnosti obecní policie na území smluvních obcí. Z podmínek vyplývá, že
existují od 1. 1. 2008 celkem 2 varianty pro využití obecní policie. Jedna varianta
předpokládá zachování současného stavu, plánování služeb předem ve spolupráci
starosty smluvní obce a starosty obce Koleč (zřizovatele) za úhrady
50,-- Kč/hodinu/strážníka nebo je možné využít druhou variantu, která předpokládá
operativní nasazení strážníků podle plánu vyhotoveného starostou obce Koleč (sdělení
služeb předem starostce je možné) s garantovaným výkonem činnosti minimálně
5 hodin měsíčně za částku 100,-- Kč/měsíc bez ohledu na počet hodin a počet
nasazených strážníků. V případě požadavku na využití druhé varianty musí být
zastupitelstvy obou obcí schválena dohoda o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy.
Rada projednala uvedený bod dne 7. 11. 2007 a doporučila
zastupitelstvu schválit variantu č. 2 a uzavřít s obcí Koleč dohodu o změně obsahu
veřejnoprávní smlouvy. V průběhu rozpravy vystoupila se svým příspěvkem Ing.
Schubertová, která vyjádřila obavu, aby nebyl výkon obecní policie ve městě Velvary
krácen, tzn. zda minimální počet 5 hodin za měsíc je dostatečná doba. Navrhla, aby v
dohodě o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy byl text„5 hodin“ nahrazen textem
„10 hodin“. Zastupitelstvo schválilo dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
dle předloženého materiálu upraveného dle návrhu Ing. Schubertové (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
18. Obecně závazná vyhláška č. 3/2007
Odbor hospodářsko správní předložil návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2007,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007 z důvodu změny přílohy, kterou se
vypočítává část místního poplatku, která vychází ze skutečně vynaložených nákladů z
uplynulého roku, neboť dle ustanovení § 10b odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se poplatek vypočítává dle
skutečných nákladů předešlého roku. Výše poplatku zústává nezměněna. Rada
projednala předložený návrh na svém jednání dne 19. 12. 2007 a navrhuje
zastupitelstvu návrh vyhlášky schválit. Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 3/2007 dle
předloženého návrhu (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
19. Informace o shromáždění starostů DSO Přemyslovské střední Čechy
Dne 12. 12. 2007 se ve Slaném konalo shromáždění starostů DSO Přemyslovské
střední Čechy. Opět se nesešel potřebný počet starostů. Starostka informovala
zastupitelstvo o problémech, se kterými se potýká uvedené DSO. Rada se zabývala
uvedeným problémem na svém jednání dne 19. 12. 2007 a navrhla zastupitelstvu z
uvedeného DSO vystoupit k 31. 12. 2007. Zastupitelstvo schvaluje vystoupení města
Velvary z DSO Přemyslovské střední Čechy k 31. 12. 2007 (PRO – 12, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
20. Smlouvy o budoucích smlouvách o právu věcného břemene a náhradě v silnicích I. a
III. třídy v k. ú. Ješín – akce Ješín vodovod
Na základě Územního rozhodnutí o umístění stavby Ješín – Výstavba vodovodu je
povinností investora uzavřít smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu
věcného břemene na uložení potrubí do silničního pozemku I. a III. třídy v k.ú. Ješín.
Ředitelství silnic a dálnic ČR zaslalo návrhy smluv o budoucích smlouvách na zřízení
věcného břemene k silnici I/16 a Správa a údržba silnic Kladno zaslala 2 smlouvy
k silnicím III/24027 a III/24023 v k.ú. Ješín. Ze strany SÚS Kladno došlo k
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upozornění, že musí být řešena také věcná břemena na jednotlivé přípojky, což zatím
není řešeno. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene u silnice I. třídy činí
401435,-- Kč včetně DPH, u ostatních silnic činí náhrada za omezení užívání celkem
30180,-- Kč a zřízení věcného břemene 2920,-- Kč (bez přípojek). Radě se zdá být
částka za věcná břemena Ředitelství silnic a dálnic příliš vysoká. Starostka projednala
s projektantkou vodovodu možnost snížit tuto částku použitím jiné trasy vodovodu.
Bohužel jiné vedení není možné. Projektantka doporučuje jednat s ŘSD, zda by
nesnížilo cenu za věcné břemeno. S ohledem na svátky bude možné jedání s ŘSD až v
lednu 2008. Důležité je smlouvu o smlouvě budoucí s ŘSD schválit co nejdříve, aby
mohlo pokračovat stavební řízení. Rada projednala uvedené smlouvy na svém jednání
dne 19. 12. 2007 a doporučila zastupitelstvu schválit smlouvu o smlouvě budoucí o
právu věcného břemene a náhradě v silnicích I. a III. třídy v k.ú. Ješín v rámci akce
Ješín – vodovod (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
21. Žádost o projednání návrhu OBD Kladno na převod komunikací do majetku města
Dne 19. 12. 2007 předali zástupci nájemníků domů na sídlišti v ulici Chržínská žádost
o převod místních komunikací, které jsou v majetku OBD Kladno do majetku města.
Rada se touto problematikou zabývala již na svém jednání dne 24. 10. 2007 na
základě žádosti OBD Kladno a nedoporučuje převzetí uvedených komunikací s
ohledem na jejich stav. Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost občanů. Starostka
navrhla, aby bylo zastupitelstvu předloženo dostatečné množství podkladů k
rozhodnutí. S ohledem na tuto skutečnost navrhla projednání tohoto bodu odročit na
další zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo odročení projednání na další
zasedání zastupitelstva. Současně bylo starostce uloženo zajistit dostatečné množství
podkladů pro rozhodnutí (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
22. Různé
V rámci uvedeného bodu upozornili nájemníci ze sídliště v Chržínské ulici na problém
parkování automobilů při vjezdu a výjezdu ze sídliště. Tato vozidla brání ostatním
účastníkům silničního provozu bezpečně vjíždět do sídliště a vyjíždět z něho. Navrhují
osadit uvedený úsek dopravními značkami zákaz zastavení. Zastupitelstvo nemá proti
uvedené úpravě námitek. Starostka na uvedený problém upozorní OBD Kladno a
požádá jej o osazení předmětných dopravních značek (po projednání s odborem
dopravy MěÚ Slaný a dopravním inspektorátem OŘ PČR Kladno).
Další dotaz se týkal dalšího postupu při budování cyklostezek v rámci tzv. Velkého
Přemyslovského okruhu, který má být budován dle projektové dokumentace, kterou
nechalo vypracovat DSO Přemyslovské střední Čechy. Starostka vysvětlila, že
budování uvedených cyklostezek nikterak nesouvisí se členstvím v uvedeném DSO.
Samotné DSO předpokládá, že na budování cyklostezek se budou podílet obce, jejichž
katastrálním územím cyklostezky vedou.
23. Usnesení
24. Závěr
Starostka ukončila jednání zastupitelstva města ve 20:15 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. 6/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 19. 12. 2007 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

změnu jednacího řádu zastupitelstva města Velvary schváleného dne 21. 12. 2006
takto: v článku III. odst. 3 se slova „písemné materiály“ nahrazují slovy „materiály v
písemné nebo elektronické podobě“ a v článku XII. odst. 4 se slova „předseda
návrhové komise“ nahrazují slovy „určení ověřovatelé“,
strategický plán rozvoje města ve znění přiloženého návrhu,
rozpočtové opatření č. 4/2007 ve znění přiloženého materiálu včetně dodatečných
změn v oblasti příjmů,
rozpočet města Velvary na rok 2008 ve znění přiloženého materiálu včetně
dodatečných změn v oblasti příjmů a výdajů,
vstup města Velvary do Sdružení místních samospráv České republiky, o.s.,
nepeněžitý vklad města Velvary, jehož předmětem je vodovodní síť města Velvary,
část obce Nové Uhy, tak, jak je popsána ve znaleckém posudku vypracovaném
společností Česká znalecká, a.s. č. posudku 2593-12-2007, s tím, že částka, kteru se
nepeněžitý vklad oceňuje, činí 3878200,-- Kč.
Zastupitelstvo města souhlasí s jeho vložením do základního kapitálu společnosti
Vodárny Kladno – Mělník, a.s, IČ 46356991, se sídlem U vodojemu 3085, 272 80
Kladno, s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 3193 kusů kmenových
akcií akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., znějících na jméno o
jmenovité hodnotě 1000,-- Kč v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle
stanov a s emisním kursem 1214,50 Kč.
Zastupitelstvo města pověřuje starostku Ing. Jitku Linhartovou, r.č. 535124/132,
bytem Nádražní 335, 273 24 Velvary, k veškerým úkonům s tím souvisejícím,
zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vkladu a
prtokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu,
prodej vodohospodářského majetku města Velvary, který je popsán ve znaleckém
posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 2625-12-2007, s
tím, že kupní cena za prodej vodohospodářského majetku činí 357 118,-- Kč,
spolufinancování rekonstrukce pomníku hrdinům z Velvarska padlým ve světové
válce ve výši 61 000,-- Kč v rámci dotace Mikroregionu povodí Bakovského potoka v
roce 2008,
smlouvu o zřízení věcného břemene – STL plynovodní přípojka pro č.p. 95 na
pozemku města parc. č. 565/1 v k.ú. Velká Bučina,
smlouvu o zřízení věcného břemene – STL plynovodní přípojka pro pozemek st. 46/1
na pozemku města parc. č. 565/1 v k.ú. Velká Bučina,
smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích města parc. č. 870/1 a 870/4 v k.ú.
Velvary,
postup při udělování souhlasu se stavbou přípojek inženýrských sítí na pozemcích v
majetku města Velvary: Pro pozemky ve vlastnictví Města Velvary se uděluje souhlas
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-

se stavbou přípojky dlouhé do 10 m, vedoucí kolmo pro nemovitost soukromé osoby.
Pro ostatní přípojky a jiné stavby se budou uzavírat smlouvy na zřízení věcného
břemene na umístění staveb a věcná břemena se budou vkládat do katastru
nemovitostí,
smlouvu o obstarání věci s E. Sychrovskou pro rok 2008 ve znění přiloženého
materiálu,
tyto nové názvy ulic: Svatojiřská, V Topolech, Lísa,
dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcí Koleč o zajišťování
činnosti podle zákona o obecní policii včetně doplňující podmínky, které se týká
provádění kontrolního měření rychlosti min. 10 hodin v každém kalendářním měsíci,
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 ve znění přiloženého materiálu,
vystoupení města Velvary z Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské střední Čechy k
31. 12. 2007,
smlouvu č. 252/2007 o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného
břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci a
podmínkách stavby a provozu „Ješín – vodovod“ se Středočeským krajem
zastoupeným Správou a údržbou silnic, přísp. org.,
smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice, k němuž dochází v důsledku uložení
stavby „Ješín – vodovod“, se Středočeským krajem, zastoupeným Správou a údržbou
silnic, přísp. org..

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starostky města Ing. Jitky Linhartové za uplynulé období,
zprávu předsedů finančního a kontrolního výboru,
žádost občanů na převod komunikací z majetku OBD Kladno do majetku města,
připomínku z řad občanů o požádání OBD Kladno o osazení komunikace na sídlišti
Chržínská dopravními značkami zákaz zastavení,
informaci starostky města o dalším budování Velkého Přemyslovského okruhu.

Zastupitelstvo města odročuje:
-

jednání o převodu komunikací na své další zasedání a ukládá starostce zajistit
dostatečné množství podkladů na toto zasedání.

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

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

………………………………….
Vladimír Točík
ověřovatel
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