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. 4/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 13. května 2015 od 18:00 hod. v sále městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, pí. Vosmíková
Návrhová komise: pí. Štefaniková, Ing. Tlustá
Program jednání:
1. Úvod
2. Zpráva starosty o dění ve městě
3. Zpráva místostarosty o probíhajících investičních akcích
4. Účetní závěrka města Velvary za rok 2014
5. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015
6. Smlouva s Nadačním fondem Tomáše Vosolsobě
7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Velvary (úprava související se zavedením
systému pytlovaného sběru tříděného odpadu)
8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (úprava související se zavedením systému pytlovaného sběru tříděného
odpadu)
9. Pravidla tvorby a používání prostředků Sociálního fondu města Velvary a pravidla
poskytování jiných benefitů zaměstnancům
10. Návrh prodeje části pozemku města parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina
11. Smlouva na koupi pozemku parc. č. 473 a PK č. 39/2 díl 3 v k. ú. Ješín
12. Směna části pozemku (podílu) města parc. č. 249/3 za část pozemku parc. č. 466/9
v k. ú. Velvary
13. Záměr prodeje pozemku parc. č. 468/30 v k. ú. Ješín
14. Delegování starosty města k účasti na valné hromadě VKM, a.s.
15. Diskuse
16. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:15 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 12 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
členy zastupitelstva p. Michala Ledvinku, Mgr. Jitku Kolínkovou a p. Radka Šmída.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pí. Štefanikovou a Ing. Tlustou (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu pí. Vosmíkovou a Ing. Saifrta
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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Poté starosta požádal zastupitelstvo města o úpravu a schválení programu. Starosta navrhl
stávající bod 13. Záměr prodeje pozemku parc. č. 468/30 v k. ú. Ješín odročit na další
zasedání Zastupitelstva města s ohledem na skutečnost, že byly nalezeny nesrovnalosti
v podkladech a s ohledem na skutečnost, že se čeká na stanovisko poskytovatele dotace na
výstavbu cyklostezky ve věci udržitelnosti projektu (na pozemku se nachází cyklostezka
z Velvar do Ješína). Stávající body 14., 15. a 16. se nově označují jako body 13., 14. a 15.
Program zasedání včetně navržených úprav byl schválen (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL
SE – 0).
2. Zpráva starosty o dění ve městě
Pan starosta přednesl svou zprávu, která obsahovala shrnutí činnosti za dobu od posledního
zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o probíhajících investičních akcích
Pan místostarosta přednesl zprávu, ve které informoval o probíhajících investičních akcích
(vnitřní úpravy sokolovny, zateplení a vnitřní úpravy družiny a oprava omítek kostela sv.
Jiří). Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
4. Účetní závěrka města Velvary za rok 2014
Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. byla Zastupitelstvu města předložena ke schválení účetní
závěrka Města Velvary za rok 2014. Komise pro schvalování účetních závěrek ve složení: Ing.
Jitka Valchářová, Marcela Hirmerová a Ing. Alena Srbová účetní závěrku předběžně
projednala. Rada města projednala účetní závěrku na svém jednání dne 4. 5. 2015 a
doporučila Zastupitelstvu města účetní závěrku Města Velvary za rok 2014 schválit.
Zastupitelstvo města účetní závěrku Města Velvary za rok 2014 schválilo (PRO – 12, PROTI
– 0, ZDRŽEL SE – 0).
5. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015
Z důvodu změny vztahu rozpočtu města k jiným rozpočtům v oblasti příjmů i výdajů (dáno
zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a úpravou dle dosahované
skutečnosti na straně příjmů a změny potřeb na straně výdajů je třeba schválit
Zastupitelstvem města rozpočtové opatření č. 3/2015. Na straně příjmů se projevily úpravy
dle skutečnosti. Na straně výdajů tvoří nejvyšší částky vícepráce - vnitřní úpravy Sokolovny
(firma MI-VA), dále oprava střechy domu čp. 793, v souvislosti se zateplením družiny a
oprava střechy domu čp. 218, která byla poškozena větrem. Návrh rozpočtového opatření byl
dne 11. 5. 2015 upraven na základě usnesení rady města ze dne 4. 5. 2015: na straně výdajů
navýšen příspěvek zřizovatele pro ZUŠ na odstranění havárie kotelny v budově ZUŠ. Dále
v souvislosti s obdrženou dotací z ROP na základě 1. žádosti o platbu (vnitřní úpravy
Sokolovny) došlo ke zvýšení rozpočtu na straně příjmů o Kč 1 959 159,90. Zastupitelstvo
města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015 ve znění předloženého návrhu (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Smlouva s Nadačním fondem Tomáše Vosolsobě
V září 2013 předložili zástupci Nadačního fondu Tomáše Vosolsobě záměr vybudovat v
prostorách Panské hospody galerii Tomáše Vosolsobě. Od města požadují pronájem prostor
na dobu 50 let za symbolické nájemné. Další finanční nároky na město nemají. Rada města
v novém složení o záměru několikrát jednala, navštívila prostory, starosta s místostarostou se
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zúčastnili jednání správní rady nadačního fondu. Po zvážení všech výhod a nevýhod se rada
města rozhodla doporučit Zastupitelstvu města spolupráci s nadačním fondem podpořit.
Zejména proto, že záměr přispěje rozvoji a propagaci města, budova knihovny je až do roku
2020 vázána nájmem, a proto na její úpravy s současné době nelze shánět dotační prostředky
ze strany města, ani budovu jinak rozvíjet, smlouva je zejména stvrzením toho, že město
podporuje zájem nadačního fondu, což nadačnímu fondu umožní začít hledat prostředky pro
svůj záměr a další spolupráce bude ještě přesně vymezena a následné kroky budou muset být
schvalovány. Vzniklé prostory budou sloužit i jiným aktivitám města, mohou být využity jako
přednáškový sál knihovny atd. Návrh smlouvy byl dán k připomínkám také právnímu zástupci
města, který doporučuje vyhlásit záměr pronájmu a dále s ohledem na dobu platnosti navrhl
upravit nájemné v odst. 3.3. z částky 1,-- Kč měsíčně na částku 1,-- € měsíčně. Starosta dále
navrhl do smlouvy doplnit závazek Nadačního fondu Tomáše Vosolsobě umožnit využívání
přednáškového sálu i pro potřeby městské knihovny. V rámci rozpravy vystoupil k uvedenému
bodu člen zastupitelstva p. Jandouš, který vznesl připomínku k odst. 5.1. smlouvy. Obává se
toho, aby nadační fond nevybudoval přístavbu knihovny bez připomínek města. Starosta
sdělil, že dle stanoviska právníka město uvedenou smlouvou pouze podporuje záměr
nadačního fondu. I přes uvedené vyjádření vznesl člen zastupitelstva p. Jandouš protinávrh,
aby byl uvedený bod odročen na další zasedání Zastupitelstva města a právní zástupce města
byl požádán o stanovisko k odst. 5.1. smlouvy. Starosta nechal o protinávrhu hlasovat.
Zastupitelstvo města odročení uvedeného bodu na své další zasedání neschválilo (PRO = 1,
PROTI = 11, ZDRŽEL SE = 0). Starosta tedy nechal hlasovat o původním návrhu.
Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem Rámcové smlouvy o budoucí spolupráci s Nadačním
fondem Tomáše Vosolsobě za předpokladu, že bude ve smlouvě před podpisem změněna
částka v nájemného v odst. 3.3. z 1,-- Kč na 1,-- € měsíčně a dále že bude do smlouvy doplněn
závazek nadačního fondu spolupracovat s Městskou knihovnou Velvary (PRO = 11, PROTI =
0, ZDRŽEL SE = 1).
7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Velvary (úprava související se zavedením systému pytlovaného sběru tříděného
odpadu)
8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(úprava související se zavedením systému pytlovaného sběru tříděného odpadu)
Starosta města navrhl projednat body č. 7 a 8 společně. Hlasování však proběhne o každé
obecně závazné vyhlášce zvlášť. Zastupitelstvu města byl předložen návrh obecně závazné
vyhlášky č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Velvary a návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V obecně závazné vyhlášce č. 2/2015 byl vložen článek č. 4 oproti původní obecně závazné
vyhlášce a v obecně závazné vyhlášce č. 3/2015 bylo vloženo v čl. 6 písm. d) oproti původní
obecně závazné vyhlášce. Náklady na dodání pytle, sběru pytlů, přepravy pytlů, zpracování
vytříděného odpadu a za manipulaci se čtečkou činí 25,60 Kč bez DPH 15 % za 1 pytel. Svoz
je možné realizovat 1x za 14 dnů nebo 1 x za měsíc. Výše odměny od společnosti EKO-KOM,
která je vyplácena městu činí 1,20 Kč za 1 kg papíru a 4,60 Kč za 1 kg plastu. Rada schválila,
aby cena pytle pro občany byla 10,-- Kč a odměna za pytel plastů 20,-- Kč a odměna za pytel
papíru 15,-- Kč. Pytlovaný sběr tříděného odpadu rada zavede v červnu nebo v červenci 2015
s tím, že bude na konci roku 2014 vyhodnocen. Rada doporučila zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 a č. 3/2015 dle předloženého návrhu na svém jednání
dne 4. 5. 2015. Zastupitelstvo města Velvary schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o
3

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velvary ve znění
předloženého návrhu (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE -0). Zastupitelstvo města Velvary
schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve
znění předloženého návrhu (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE -0).
V rámci uvedeného bodu vznesl dotaz starosta města na člena Zastupitelstva města Ing.
Saifrta, zda by mohl sdělit zkušenosti se sběrem elektroodpadu. Ing. Saifrt uvedl, že již
proběhnul první odvoz elektroodpadu a dále že byla ohlášeno provedení kontroly dne 20. 5.
2015 v 08:00 hodin, nicméně lze očekávat, že kontrola bude mít spíše za cíl metodickou
pomoc. Kontroly se zúčastní starosta města a úřednice městského úřadu, která má na starosti
agendu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velvary. Dále Ing.
Saifrt sdělil, že největším problémem je, že občané odkládají do kontejnerů na elektroodpad i
jiné odpady např. plasty a oděvy a dále neúplný elektroodpad např. lednice bez
elektromotoru, což také společnost Elektrowin neodebírá. Zastupitelstvo města vzalo
uvedenou informaci na vědomí.
9. Pravidla tvorby a používání prostředků Sociálního fondu města Velvary a pravidla
poskytování jiných benefitů zaměstnancům
Město má od roku 2012 schválena pravidla pro tvorbu a používání prostředků Sociálního
fondu Města Velvary. S ohledem na skutečnost, že u zaměstnavatelů je v současné době běžné,
že poskytují kromě finančních příspěvků ze sociálního fondu i jiné benefity, byla pravidla
upravena a přidány 2 benefity – zdravotní volno a volno na vyřízení osobních záležitostí.
Změna pravidel byla provedena dle vzoru města Kralupy nad Vltavou. Rada města
projednala návrh uvedené směrnice na svém jednání dne 20. 4. 2015 a navrhla volno na
vyřízení osobních záležitostí zkrátit z navrhovaného 1 dne na kalendářní čtvrtletí (4 dny
ročně) na 2 dny ročně a toto volno poskytnout pouze zaměstnancům zařazeným do městského
úřadu (s ohledem na pracovní dobu městské policie nebo organizačních složek města).
Zastupitelstvo města schválilo Pravidla tvorby a používání prostředků sociálního fondu
Města Velvary a pravidla poskytování jiných benefitů zaměstnancům ve znění předloženého
návrhu (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Návrh prodeje části pozemku města parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina
Zastupitelstvu města byl předložen návrh na prodej části pozemku města parc. č. 565/1 v k. ú.
Velká Bučina o výměře cca 20 m2. Vyhlášení záměru prodeje schválilo zastupitelstvo města
dne 31. 3. 2015. Záměr byl zveřejněn na úřední desce města ve dnech 1. 4. – 17. 4. 2015.
Žádost o koupi pozemku předložil pouze pan
, bytem
z důvodu
zvětšení prostoru kolem domu čp.
ve Velké Bučině. Jedná se o veřejné prostranství v místní
části Velká Bučina. Přesná výměra bude stanovena po zpracování geometrického plánu na
oddělení pozemku. Odhadce nemovitostí Ing. Josef Kalous stanovil přibližný odhad ceny
prodávaného pozemku na 200,-- Kč/ 1m2. Kupující by měl současně uhradit náklady na
rozdělení pozemku i náklady za návrh na vklad do katastru nemovitostí. Rada města prodej
části pozemku parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina projednala na svém zasedání dne 20. 4.
2015 a doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku parc. č. 565/1 v k. ú. Velká
Bučina p.
schválit. Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku
parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina o přibližné výměře 20 m2 panu
za cenu
200,-- Kč/1 m2 s tím, že žadatel uhradí související náklady na rozdělení pozemku i náklady za
návrh na vklad do katastru nemovitostí (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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11. Smlouva na koupi pozemku parc. č. 473 a PK č. 39/2 díl 3 v k. ú. Ješín
Na minulém zasedání Zastupitelstva města byla rada pověřena podáním nabídky v rámci
výběrového řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků
parc. č. 473 a PK 39/2 díl 3 v k.ú. Ješín, přičemž minimální nabídková cena byla Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových vyhlášena ve výši 79 000,-- Kč. Rada schválila
podání nabídky ve výši 80 000,-- Kč. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
informoval radu, že předložená nabídka byla vyhodnocena jako nejvyšší. S ohledem na tuto
skutečnost byl zaslán městu návrh kupní smlouvy. Je však třeba, aby Zastupitelstvo města
schválilo úplatný převod id. poloviny uvedených nemovitostí do svého majetku. Zastupitelstvo
města schválilo úplatný převod id. ½ spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 473,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, a pozemku ve zjednodušené evidenci –
parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 39/2 díl 3 zapsané v katastru nemovitostí na LV 125
v kat. území Ješín, obec Velvary od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových za kupní cenu ve výši Kč 80 000,-- (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE- 0).
12. Směna části pozemku (podílu) města parc. č. 249/3 za část pozemku parc. č. 466/9 v k. ú.
Velvary
Na základě žádosti manželů
a
, bytem
se
navrhuje vyhlášení záměru směny podílu vlastnictví města u pozemku parc. č. 249/3 za části
pozemků parc. č. 466/9 a st. 519 v k. ú. Velvary. Manželé
zakoupili před několika
lety nemovitost čp. 455 v Chržínské ulici a později upozornili na skutečnost, že po zaměření
jejich pozemku bylo zjištěno, že části jejich pozemků parc. č. 466/9 (zahrada) a st. 519
(zast. plocha) leží na veřejné komunikaci (cesta ke stavebninám - pozemek města
parc. č. 466/1) a to přibližnou celkovou výměrou cca 270 m2. Situaci by chtěli řešit výměnou
částí pozemků za podíl vlastnictví 1/2 pozemku parc. č. 249/3 k.ú. Velvary, což je ostatní
plocha o výměře 215 m2 v bývalém areálu ČDZ v Chržínské ulici. Tento pozemek sousedí s
dalším pozemkem manželů
parc. č. 470/2 k. ú. Velvary. Původní záměr výměny
projednávala rada města na svém jednání dne 7. 4. 2015 a dále 20. 4. 2015 včetně stanoviska
právníka města a souhlasí s výměnou, pokud město získá celou cestu bez ohledu na výměru
směňovaných pozemků. S požadavkem rady souhlasí i žadatelé. Náklady na rozdělení
pozemků a zápis směny do katastru nemovitostí uhradí město Velvary z důvodu směny menší
výměry svého pozemku (215 m2 proti 270 m2 plochy) a z důvodu právního narovnání
současného stavu v případě veřejné komunikace města. Zastupitelstvo města schválilo
vyhlášení záměru směny podílu vlastnictví města u pozemku parc. č. 249/3 za části pozemků
parc. č. 466/9 a st. 519 v k. ú. Velvary (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Delegování starosty města k účasti na valné hromadě VKM, a.s.
Město Velvary jako akcionář akciové společnosti Vodárny Kladno - Mělník má právo
zúčastnit se valné hromady. Pro účast starosty na valné hromadě je třeba pověření
zastupitelstva města, neboť zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své
oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na tuto valnou
hromadu. S ohledem na tuto skutečnost požádal starosta města zastupitelstvo města, aby jej
delegovalo k účasti na valné hromadě společnosti Vodárny Kladno – Mělník. Zastupitelstvo
města delegovalo starostu města Mgr. Radima Woláka, nar.
, trvale bytem
k účasti na řádné valné hromadě akciové společnosti
Vodárny Kladno – Mělník konané dne 26. května 2015 (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE0).
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14. Diskuse
V rámci diskuse vystoupil člen zastupitelstva města p. Jandouš, který se v souvislosti
s vyvrácenými smrky u Malovarského rybníku dotázal, zda by nebylo vhodné řešit i smrky
před budovou základní školy. Starosta v této souvislosti sdělil, že tyto stromy je nutné do
budoucna vyřešit. V rámci podaných žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje je žádáno i
o dotaci na úpravu veřejného prostranství před základní školou. V návrhu, který připravila
městská zahradnice, se s uvedenými smrky již nepočítá. Současně je nutné upozornit, že
hygienická stanice upozornila ředitele základní školy, že uvedené stromy stíní do oken učeben
a pokud tedy nedojde k pokácení uvedených stromů, bude muset být v některých učebnách
posíleno osvětlení. Člen zastupitelstva města p. Ježek se v této souvislosti zeptal, zda se dá
zjistit, zda jsou uvedené smrky před základní školou nebezpečné. Starosta v této souvislosti
sdělil, že lze na uvedených stromech provést tahovou zkoušku. V této souvislosti vystoupila
také členka zastupitelstva města Ing. Valchářová, která sdělila, že kácení uvedených stromů
považuje za velmi citlivou záležitost. V této věci naopak preferuje odborné posouzení
nebezpečnosti uvedených stromů. Starosta v této souvislosti přislíbil jednání s odbornou
firmou.
V rámci diskuse dále vystoupila pí.
, která se zeptala na nový systém třídění
odpadů do pytlů. Zajímá ji, zda bude mít nárok na slevu z místního poplatku, pokud odkládá
plasty do kontejneru a papír odevzdává v rámci sběru, který organizuje základní škola. V této
souvislosti odpověděl tajemník městského úřadu, že nárok na slevu nebude, neboť správce
poplatku nebude mít informace o množství vytříděného odpadu. Pytlovaný systém není
povinnost, je to jednou z možností jak třídit odpad. Jakou možnost třídění si občan zvolí, je
pouze na něm.
V rámci diskuse dále vystoupil p.
, který vznesl dotaz na poplatek za služby ve výši 150,-Kč na městském hřbitově a dále na situaci kolem rybníčku na Velké Bučině. V této souvislosti
sdělil starosta města, že rada se na svém jednání zabývala uvedeným poplatkem za služby na
městském hřbitově a došla k závěru, že uvedený poplatek nechá v platnosti. Rada si je
vědoma, že hřbitovní zeď je velmi špatném stavu, ale město ji postupně opravuje. Naopak si
rada myslí, že uvedený poplatek není pro občany města neúnosný a je přiměřený. Pan
naopak sdělil, že se mu nelíbí, že platí za sekání trávy na opuštěných hrobech a dále, že při
sekání trávy se znečistí od trávy i hroby, dále zdůraznil, že neví, proč má platit uvedený
poplatek, když má uhrazené nájemné předem. V této souvislosti se tajemník městského úřadu
vyjádřil k nájemnému a poplatku za služby. Tajemník uvedl, že nájemné je hrazeno za
pronájem hrobového místa na městském hřbitově. Naopak poplatek za služby zahrnuje
náklady na provoz hřbitova jako je sekání trávy, údržba hřbitova, odvoz odpadků na skládku
a poplatky za skládku, čerpadlo na vodu atd. V této souvislosti vystoupila členka
zastupitelstva města pí. Štefaniková, která sdělila, že částka 150,-- Kč za rok se jí zdá
přiměřená. V této věci také vystoupil vedoucí odboru správy majetku městského úřadu p.
Šulc, který uvedl, že je potřeba připomenout, v jakém stavu převzalo město hřbitov od církve
a co všechno v jakém rozsahu musí město zajišťovat. Trávu je třeba sekat na celém hřbitově,
není možné na opuštěných hrobech nechat růst metrovou trávu, dále město hradí půl úvazku
pracovníka, který se každý den stará o úklid na hřbitově. V případě dotazu na stav rybníčku
starosta města uvedl, že se čeká na vyjádření vodohospodáře, který provede vodohospodářský
průzkum. V této souvislosti se však musí ještě chvíli vyčkat, neboť nyní se věnuje
vodohospodář diskusi s projektantem, který připravuje projekt výstavby nového mostu v ul.
Za Roudnickou branou.
V rámci diskuse dále vystoupila pí.
, která se zeptala, proč město nezavede ve
městě placené parkování. V této souvislosti sdělil tajemník městského úřadu, že rada města
v uplynulém volebním období se uvedenou otázkou již zabývala, ale placené parkování se
6

zavádí v centrech měst, ve kterých je nutné z důvodu nedostatku parkovacích míst parkování
vozidel regulovat. To není případ Velvar, protože v centru města je dostatek parkovacích
míst. Město by muselo investovat nemalé finanční prostředky do parkovacích automatů, ale
není jisté, že příjmy z parkování by byly velké, protože by řidiči pravděpodobně parkovali na
místech, kde by zůstalo parkování zdarma. V této souvislosti také uvedl místostarosta města,
že parkování zdarma na náměstí také svým způsobem podporuje místní podnikatele, kteří mají
obchody právě na náměstí.
Dále v rámci diskuse vystoupila pí.
, která upozornila na závadu čerpadla ve studně na
hřbitově. V této souvislosti uvedl vedoucí odboru správy majetku městského úřadu p. Šulc, že
oprava čerpadla již byla objednána.
Dále v rámci diskuse vystoupil p.
, který požadoval vysvětlení ve věci odchodu Policie
České republiky z Velvar a její nahrazení městskou policií. V této souvislosti vysvětlil
tajemník městského úřadu nekompromisní požadavek Policie České republiky na snížení
nájemného na výši 1,-- Kč ročně a dále místostarosta uvedl politické rozhodnutí nutnosti
obsadit nově vybudovanou služebnu ve Zlonicích, kde v té době sídlila pouze kriminální
policie. V této souvislosti požadoval p.
vysvětlení, proč město nepronajalo Policie
České republiky služebnu za 1,-- Kč ročně, když městská policie žádný nájem také za služebnu
nehradí. V této souvislosti starosta města uvedl, že městská policie je orgánem města, proto
nehradí nájemné.
15. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města ve 20:00 hodin.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starosta 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. 4/2015
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 13. 5. 2015 od 18:00 hod. v sále městského muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

program zasedání zastupitelstva města,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, pí. Vosmíková) a návrhovou komisi (pí.Štefaniková,
Ing. Tlustá),
účetní závěrku Města Velvary, IČ: 00235105, sestavenou ke dni 31. 12. 2014 a
výsledek hospodaření včetně jeho rozdělení,
rozpočtové opatření č. 3/2015 ve znění předloženého materiálu,
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Velvary ve znění předloženého návrhu,
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve znění předloženého návrhu,
Pravidla tvorby a používání prostředků sociálního fondu Města Velvary a pravidla
poskytování jiných benefitů zaměstnancům ve znění předloženého návrhu,
prodej části pozemku parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina o přibližné výměře 20 m2
panu
, trvale bytem
za cenu 200,-- Kč/1 m2 s tím,
že žadatel uhradí související náklady na rozdělení pozemku i náklady za návrh na
vklad do katastru nemovitostí,
úplatný převod id. ½ spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 473, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, a pozemku ve zjednodušené evidenci –
parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 39/2 díl 3 zapsané v katastru nemovitostí na
LV 125 v kat. území Ješín, obec Velvary od České republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových za kupní cenu ve výši Kč 80 000,--,
vyhlášení záměru směny podílu vlastnictví města u pozemku parc. č. 249/3 za části
pozemků parc. č. 466/9 a st. 519 v k. ú. Velvary.

Zastupitelstvo města deleguje starostu města Mgr. Radima Woláka, nar.
, trvale
bytem
k účasti na řádné valné hromadě akciové společnosti
Vodárny Kladno – Mělník konané dne 26. května 2015.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- zprávu přednesenou starostou města za období od uplynulého zasedání zastupitelstva,
- zprávu přednesenou místostarostou, ve které informoval o probíhajících investičních
akcích,
- informaci o zkušenostech JSDH se sběrem elektroodpadu sdělenou členem
zastupitelstva města Ing. Saifrtem,
- informace sdělené starostou, členy zastupitelstva města a občany města v rámci
diskuse.
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Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem Rámcové smlouvy o budoucí spolupráci
s Nadačním fondem Tomáše Vosolsobě za předpokladu, že bude ve smlouvě před podpisem
změněna částka v nájemného v odst. 3.3. z 1,-- Kč na 1,-- € měsíčně a dále že bude do
smlouvy doplněn závazek nadačního fondu spolupracovat s Městskou knihovnou Velvary.

………………………………….
Ing. František Saifrt
ověřovatel

………………………………….
Mgr. Radim Wolák
starosta města

………………………………….
Radka Vosmíková
ověřovatel
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