Město Velvary , náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 761 015, fax 315 761 046, e-mail: mestovelvary@iol.cz
__________________________________________________________

Z á p i s č. 3/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 17. dubna 2007 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: p. Točík, p. Fajgl
Návrhová komise: Ing. Tlustá, p. Saifrtová
Program jednání:
1. Úvod
Paní starostka v úvodu přivítala přítomné, omluvila zastupitele Ing. Píchu a paní
Štefanikovou. Program zasedání byl schválen.
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.
V rámci tohoto bodu doplnil také pan místostarosta informace o připravovaném
programu dne 26.5.2007 v rámci oslav525. výročí povýšení Velvar na město.
3. Příprava strategického plánu rozvoje města
Dodavatel strategického plánu představil zastupitelům a veřejnosti proces zpracování
strategického plánu rozvoje města Velvary. Byla navržena organizační struktura
uvedeného projektu. Celý projekt bude koordinovat strategická komise. Do čela
strategické komise byl schválen Ing. Fiedler (koordinuje činnost pracovních skupin).
Členy strategické komise budou Ing. Linhartová, Ing. Moulis, Ing. Krejcárek. Dále
byly ustanoveny pracovní skupiny:
1. Pracovní skupina pro oblast sociálně kulturní (vedoucí: Ing. Moulis, členové: Ing.
Zálužská, navrženi ředitelé základních škol, zástupci domova důchodců, úřadu
práce, farní charity)
2. Pracovní skupina pro oblast životní prostředí a infrastruktura (vedoucí Ing.
Fiedler, členové: p. Fajgl, zástupci reprezentující zemědělství)
3. Pracovní skupina pro oblast ekonomickou (součástí je i oblast cestovního ruchu)
(vedoucí: Ing. Krejcárek, členové: p. Jandouš, zástupci společnosti COMAX
TRADE, VELVANA, zástupci malých podnikatelů, zástupci neziskových
společností).
Dále bylo dohodnuto, že zastupitelé navrhnou své zástupce do pracovních skupin tak,
aby se na přípravě strategického plánu rozvoje města podílela každá politická strana.
Bude sestaven seznam e-mailových kontaktů členů strategické komise. Byla stanovena
hranice pro respondenty dotazníku na 16 let. Dotazník bude sestaven do 3 týdnů, do 1
týdne bude zaslán k připomínkám zastupitelstvu.
zastupitelstvo bere na vědomí
4. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2007 (příloha)
Město Velvary obdrželo na základě Rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních
věcí dotaci územním samosprávným celkům na dávky sociální péče a dávky pomoci
v hmotné nouzi dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. ve výši 6 419 732,-- Kč.
Z důvodu změny charakteru dotace nemohla být tato dotace zohledněna při

schvalování rozpočtu města na rok 2007, ale do rozpočtu bude zahrnuta až
rozpočtovým opatřením. Město Velvary obdrželo na základě Rozhodnutí č. 1 o
poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2007
neinvestiční dotaci ve výši 135 000,-- Kč na spolufinancování sociálních služeb
osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tato dotace je určena na
spolufinancování určitých výdajů, které se týkají sociálních služeb. Jelikož ve výdajové
části rozpočtu města byly výdaje na pečovatelskou službu již plně rozpočtovány,
nenavyšuje se již o částku 135 000,-- Kč rozpočet ve výdajích pečovatelské služby, ale
promítne se tato skutečnost v tzv. financování. Rada města doporučila zastupitelstvu
na svém jednání dne 11.4.2007 rozpočtové opatření č. 1/2007 schválit.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
5. Žádost o odprodej části pozemku č. 322/15 a části pozemku č. 322/28 v k.ú. Velká
Bučina (příloha)
Pan Jiří Kotě požádal v červnu 2006 město o odprodej pozemku parc. č. 322/15 v k.ú.
Velká Bučina. Rada města doporučila prodat pouze část pozemku tak, aby byl
umožněn přístup k nemovitosti manželů Hudečkových, za cenu 250,-- Kč/m2.
Zastupitelstvo města schválilo uvedený záměr na svém zasedání dne 26.9.2006. Město
Velvary vyhlásilo záměr odprodat část pozemku parc.č. 322/15 v k.ú. Velká Bučina
v březnu 2007, přičemž se o koupi uvedené části pozemku přihlásil pouze pan Jiří
Kotě. Paní Alena Silvestrová a pan Jiří Kotě, požádali v březnu 2007 o doprodej části
pozemku parc.č. 322/28 v k.ú. Velká Bučina. Rada města projednala žádost o
odprodej části pozemku parc.č. 322/28 v k.ú. Velká Bučina na svém jednání dne
28.3.2007 a odprodej pozemku zastupitelstvu města nedoporučuje.
zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.č. 322/15 v k.ú. Velká Bučina
(PRO – 11, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 0),
zastupitelstvo neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 322/28 v k.ú. Velká
Bučina (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Návrh dohody o zahájení prací na vložení vodohospodářského majetku do VKM, a.s.
(příloha)
Město Velvary obdrželo od Vodáren Kladno – Mělník, a.s. návrh Dohody o zahájení
prací na vložení vodohospodářského majetku ve vlastnictví Města Velvary do majetku
VKM, a.s. Jedná se o vodovodní síť v lokalitě Nové Uhy. Jelikož z uzavření uvedené
dohody, pokud by nedošlo ke zvýšení základního kapitálu VKM, a.s. z důvodů
spočívajících na straně města, vyplývají určitá finanční plnění, je nutné, aby
zastupitelstvo města rozhodlo již v této fázi a vyslovilo souhlas se zahájením prací na
vložení vodohospodářského majetku ve vlastnictví Města Velvary do akciové
společnosti VKM, a.s. Rada města na svém zasedání doporučila zastupitelstvu města
schválit zahájení prací na vložení vodohospodářského majetku ve vlastnictví Města
Velvary do majetku akciové společnosti VKM, a.s.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
7. Pravidla tvorby a používání prostředků Sociálního fondu Města Velvary pro rok 2007
Z důvodu změn v pravidlech používání prostředků Sociálního fondu Města Velvary pro
rok 2007 je potřeba tato pravidla zastupitelstvem města, včetně přílohy, která je
rozpočtem sociálního fondu. Rada města projednala uvedený návrh na svém zasedání
dne 11.4.2007 a doporučila zastupitelstvu uvedená pravidla schválit.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
8. Různé
Ing. Schubertová vznesla připomínku k absenci kontejneru na papír na náměstí. Bylo
sděleno, že kontejner na papír se nachází na stanovišti u pošty. Papír lze také
odevzdat v základní škole.

9. Usnesení
Návrhová komise přečetla návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva města.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
10. Závěr
Starostka ukončila jednání zastupitelstva města ve 20:15 hodin.
Příští jednání zastupitelstva města se koná v měsíci červnu 2007.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starostka města

Město Velvary , náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 761 015, fax 315 761 046, e-mail: mestovelvary@iol.cz
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U s n e s e n í č. 3/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 17.4.2007 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

rozpočtové opatření č. 1/2007 ve znění přiloženého materiálu,
prodej části pozemku parc.č. 322/15 v k.ú. Velká Bučina panu Jiřímu Kotěti, bytem
Kladno, Sportovců 2611, za cenu 250,-- Kč/m2 a zřízení bezplatného předkupního
práva jako věcného práva pro případ dalšího prodeje třetí osobě,
zahájení prací na vložení vodohospodářského majetku ve vlastnictví Města Velvary do
majetku akciové společnosti VKM, a.s.,
Pravidla tvorby a používání prostředků Sociálního fondu Města Velvary pro rok 2007.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
- prodej části pozemku parc.č. 322/28 v k.ú. Velká Bučina.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starostky města Ing. Jitky Linhartové,
zprávu Ing. L. Tvrdého o metodice zpracování strategického plánu města,
návrh na vytvoření a složení strategické komise a pracovních skupin.

………………………………….
Ing. Jana Tlustá
návrhová komise
………………………………….
Ludmila Saifrtová
návrhová komise

………………………………….
Ing. Jitka Linhatová
starostka města

