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. 2/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 22. března 2007 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vojtěchovský, Ing. Fiedler
Návrhová komise: Ing. Tlustá, Mgr. Zálužská
Program jednání:
1. Úvod
Paní starostka v úvodu přivítala přítomné, omluvila zastupitele Ing. Schubertovou, pí.
Saifrtovou, Ing. Krejcárka a p. Jandouše. Program zasedání byl schválen.
2. Zpráva starostky
Paní starostka přednesla svou zprávu, která obsahovala nejdůležitější události, které
se staly ve městě Velvary za uplynulý necelý měsíc.
3. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 (příloha)
Město Velvary obdrželo v roce 2000 půjčku od Ministerstva pro místní rozvoj, která
byla účelově vázána k vytvoření Fondu rozvoje bydlení. K tomuto účelu byla vydána
obecně závazná vyhláška, která obsahovala splatnost půjček. Jelikož je splatnost výše
uvedené půjčky od Ministerstva pro místní rozvoj v červenci 2010, je nutné upravit
lhůty splatnosti jednotlivých půjček uvedených v obecně závazné vyhlášce tak, aby
byly jednotlivé půjčky včas splaceny.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
4. Návrh strategického plánu rozvoje (příloha)
Ing. Fiedler vypracoval předběžný návrh strategického plánu rozvoje, do kterého
zapracoval i připomínky některých zastupitelů. Rada projednala návrh strategického
plánu rozvoje dne 14.3.2007 a doporučila zastupitelstvu strategický plán rozvoje
města schválit.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
5. Usnesení
Návrhová komise přečetla návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva města.
6. Závěr
Starostka ukončila jednání zastupitelstva města v 18:19 hodin.
Příští jednání zastupitelstva města se koná dne 17.4.2007 od 18:00 hodin.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starostka města
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U s n e s e n í č. 2/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 22.3.2007 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, která mění Obecně závaznou vyhlášku Obce
Velvary o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
obce Velvary ze dne 18.5.2000,
strategický plán rozvoje města.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starostky města.

………………………………….
Ing. Jana Tlustá
návrhová komise
………………………………….
Mgr. Jitka Zálužská
návrhová komise

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

