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. 1/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 25. ledna 2016 od 18:00 hod. v sálu městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, pí. Vosmíková
Návrhová komise: pí. Štefaniková, Mgr. Kolínková
Program jednání:
1. Úvod
2. Zpráva starosty o dění ve městě
3. Rozpočtové opatření č. 12/2015 a informace o rozpočtovém opatření č. 11/2015
4. Návrh na vyhlášení záměru prodeje částí pozemku parc. č. 565/2 v k. ú. Velká Bučina
5. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
v pozemku města parc.č. 1883 v k. ú. Velvary
6. Návrh záměru směny pozemků za účelem záchrany renesanční branky u čp. 51
v Chržínské ulici
7. Žádosti města Velvary do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeských fondů
8. Žádost města Velvary do programu MŠMT Podpora materiálně technické základny
sportovních organizací
9. Diskuse
10. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 12 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
členy zastupitelstva Ing. Vojtěchovského a Ing. Valchářovou.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pí. Štefaniková a Mgr. Kolínková (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu pí. Vosmíkovou a Ing. Saifrta
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Poté starosta požádal zastupitelstvo města o schválení programu. Starosta města současně
navrhl doplnění programu o nový bod 9. Žádost města Velvary o dotaci na obnovu válečných
hrobů. Původní body 9. a 10. se nově označují jako body 10. a 11. Program zasedání 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. S ohledem na nepřítomnost místostarosty města zahrnul do své
zprávy také informace o investičních akcích ve městě. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou
zprávu na vědomí.
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3. Rozpočtové opatření č. 12/2015 a informace o rozpočtovém opatření č. 11/2015
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.12/2015, které je konečným rozpočtovým opatřením a srovnává
stranu příjmů a výdajů rozpočtu dle dosažené skutečnosti k 31. 12. 2015. Zároveň je
zastupitelstvu města předložena informace o schválení rozpočtového opatření č. 11/2015,
které bylo schváleno radou města dne 21. 12. 2015. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové
opatření č. 12/2015 ve znění přiloženého materiálu a vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 11/2015 schválené radou města.
4. Návrh na vyhlášení záměru prodeje částí pozemku parc. č. 565/2 v k. ú. Velká Bučina
Zastupitelstvu města byla předložena žádost
, bytem
o
koupi částí pozemku parc. č. 565/2 v k. ú. Velká Bučina. Jedná se o narovnání právních
vztahů, kdy jmenovaná zjistila, že dvěma částmi své nemovitosti zasahuje do pozemku města
parc. č. 565/2. Narovnání právního vztahu potřebuje jako doklad bance pro splácení hypotéky
– úvěru na této nemovitosti. Byl předložen schválený geometrický plán č. 175-4144/2015.
Z pozemku parc. č. 565/2 byly odděleny dvě nové parcely a to st. 162 o výměře 4 m2 a st. 163
o výměře 2 m2, celkem se jedná o výměru 6 m2. Doporučuje se vyhlásit záměr prodeje dvou
částí pozemku parc. č. 565/2 o celkové výměře 6 m2 za cenu 100,- Kč/1 m2, která se používá
při právním narovnávání vztahů. Rada záměr uvedený záměr projednala na svém jednání dne
11. 1. 2016 a doporučila zastupitelstvu města vyhlášení záměru prodeje schválit.
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení záměru prodeje částí pozemku parc. č. 565/2 v k. ú.
Velká Bučina dle předloženého návrhu (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
5. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti v pozemku
města parc.č. 1883 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
v pozemku města parc.č. 1883 v k. ú. Velvary mezi městem Velvary a společností ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou společností Meritum Kladno – Projekce, s. r. o se sídlem
Pchery. Jedná se o uložení nové distribuční soustavy kabelového vedení NN do pozemku
města parc. č. 1883 v k. ú. Velvary v lokalitě Za Podhorným mlýnem k parcele č. 782/6 v k. ú.
,
a zároveň o právu provést stavbu.
Velvary, vlastník
Předpokládaný rozsah omezení dotčené nemovitosti města věcným břemenem činí cca 10 m
délkového kabelového vedení NN. Městu Velvary náleží jednorázová úplata, vypočítaná dle
schváleného ceníku věcných břemen z roku 2013. Rada návrh smlouvy projednala na svém
jednání dne 11. 1. 2016 a doporučila zastupitelstvu města návrh smlouvy schválit (po
formálních úpravách). Zastupitelstvo města schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – služebnosti v pozemku města parc. č. 1883 v k. ú. Velvary, přičemž
náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese budoucí oprávněná strana (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Návrh záměru směny pozemků za účelem záchrany renesanční branky u čp. 51 v Chržínské
ulici
Z iniciativy starosty města byl zastupitelům města předložen návrh směny pozemků za účelem
záchrany nemovité kulturní památky – renesanční branky u čp. 51 v ul. Chržínská, ve
Velvarech, která je v havarijním stavu. Uvedená branka je vedena v seznamu nemovitých
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kulturních památek NPÚ pod číslem rejstříku 25160/2-4088 se stavem potřebné opravy nebo
restaurování. Branka se nachází na soukromém pozemku parc. č. st. 66 v k. ú. Velvary,
vlastníkem je paní
, bytem
. Podle jejího vyjádření
nemá finanční prostředky na opravu branky. Přijatelným řešením se nabízí směna pozemků
tak, že město by převzalo oddělenou část pozemku parc. č. st. 66 o výměře cca 6 až 8m2
s uvedenou renesanční brankou. V této by bylo nutné zřídit břemeno průchodu pro vlastníka
nemovitosti čp. 51. Směnou by město poskytlo majitelce pozemek parc. č. 1828/4 v k. ú.
Velvary o výměře 101 m2 za jejím domem, směrem do Školní ulice, který jmenovaná užívá
jako dvůr přístupný z parkoviště Jednoty. Pro město nemá tento pozemek praktický význam.
Z hlediska výměr pozemků je směna pro město nevýhodná, ale cílem je záchrana nemovité
kulturní památky, neboť město má více možností žádat o finanční prostředky a tuto památku
zachránit. Tato je především vystavena vodě z nerovné části povrchu Chržínské ulice. Rada
uvedený návrh směny projednala na svém jednání dne 21. 12. 2015 a doporučila
zastupitelstvu města záměr směny vyhlásit. V rámci rozpravy vystoupil člen zastupitelstva
města p. Jandouš, který se zeptal, zda pí.
využívá celou parcelu města parc. č. 1828/4
v k.ú. Velvary, zda část uvedeného pozemky nevyužívají i její sousedé. Starosta města a
vedoucí odboru správy majetku sdělili, že pozemek dle jejího vyjádření využívá pouze ona, ale
uvedenou skutečnost ještě ověří. Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení záměru směny
pozemků, a to pozemku parc. č. 1828/4 v k. ú. Velvary za oddělenou část pozemku parc. č. st.
66 v k. ú. Velvary za účelem záchrany nemovité kulturní památky (PRO = 12, PROTI = 0,
ZDRŽEL SE = 0).
7. Žádosti města Velvary do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeských fondů
Starosta informoval členy zastupitelstva, že se město chce ucházet o podporu projektů do
dotačního systému Středočeského kraje. Pro potřeby žádostí je třeba v zastupitelstvu města
schválit usnesení o podání žádostí o dotace a o 5% spoluúčasti města v případě úspěšnosti.
Konkrétně jsou připraveny následující projekty k podání žádosti o dotaci:
 projekt „Učme děti v zeleni“ do Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství,
 projekt „Zkvalitnění pečovatelské služby: výměna oken v DPS Velvary“ do Středočeského
Humanitárního fondu,
 projekt „Oprava fasády Pražské brány ve Velvarech“ do Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek,
 projekt „Velvarská venkovní posilovna“ do Středočeského Fondu sportu, volného času a
primární prevence,
 projekt „Poznejte Velvary: první naučná stezka po Velvarech“ do Středočeského Fondu
cestovního ruchu,
 projekt „Přechod u Pražské brány“ do Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst,
 projekt „Rekonstrukce náhonu Malovarského rybníka – šachta s uzávěrem“ do
Středočeského Povodňového fondu.
V rámci rozpravy vystoupil člen zastupitelstva města Ing. Saifrt s dotazem, zda by členové
zastupitelstva nemohli být s projekty seznámeni. Konkrétně by jej zajímal projekt „Učme děti
v zeleni“, který se týká revitalizace parku před a za základní školou. Starosta v této souvislosti
uvedl, že není problém, aby se s uvedenými projekty členové zastupitelstva města seznámili.
Zastupitelstvo města schválilo: podání žádosti o dotaci na projekt „Učme děti v zeleni“
z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování projektu v minimální výši
5% z celkových uznatelných nákladů projektu, podání žádosti o dotaci na projekt „Zkvalitnění
pečovatelské služby: výměna oken v DPS Velvary“ z Programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu a závazek
spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
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projektu, podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava fasády Pražské brány ve Velvarech“
z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů projektu, podání žádosti o dotaci na projekt „Velvarská
venkovní posilovna“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu,
podání žádosti o dotaci na projekt „Poznejte Velvary: první naučná stezka po Velvarech“
z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu cestovního ruchu a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových
uznatelných nákladů projektu, podání žádosti o dotaci na projekt „Přechod u Pražské brány“
z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na projektu v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů projektu, podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce
náhonu Malovarského rybníka – šachta s uzávěrem“ z Programu 2016 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Povodňového fondu a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0).
8. Žádost města Velvary do programu MŠMT Podpora materiálně technické základny
sportovních organizací
Město se chce ucházet o podporu projektů do dotačního systému MŠMT – Podpora
materiálně-technické základny sportu v roce 2016. Povinnou přílohou žádosti je souhlas
zastupitelstva města s podáním žádosti. Akce je předběžně vyčíslena na 835 790,00 Kč
s výhledem na 60% příspěvek. Obnova povrchu hřiště je nutná. Ačkoli poškození město
reklamovalo u zhotovitele, není vidina úspěchu, firma je v likvidaci. Další žádost do tohoto
dotačního titulu bude předkládat TJ Slovan Velvary na nákup žacího stroje. Zde je
přidělována podpora ve výši 80 % akce. Cena na nákup použitého, ale kvalitního stroje, který
by využívalo i město, je cca 350 000,00 Kč. Šanci žádosti na úspěch výrazně zvýší příslib
města na spolufinancování projektu v minimální výši 1/3 minimální výše spoluúčasti.
Zastupitelstvo města schválilo: podání žádosti na podporu projektu Obnova povrchu
víceúčelového hřiště ve Velvarech do dotačního programu 133510 MŠMT Podpora
materiálně technické základny sportu pro rok 2016, v podtitulu 133512 Podpora materiálně
technické základny sportovních organizací, příslib finanční spoluúčasti ve výši alespoň 1/3
minimální výše spoluúčasti na projekt Pořízení žacího stroje pro TJ Slovan Velvary, který
daná sportovní organizace předkládá ke zvážení do dotačního programu programu 133510
MŠMT Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2016, v podtitulu 133513
Podpora materiálně technické základny sportovních organizací (PRO – 12, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE - 0).
9. Žádost města Velvary o dotaci na obnovu válečných hrobů
Ministerstvo obrany ČR poskytuje státní dotace na obnovu válečných hrobů, které jsou vedeny
v Ústřední evidenci válečných hrobů. Město Velvary má na svém území 3 válečné hroby, a to
pamětní desky na budově radnice, hrob rudoarmějců na hřbitově a šest stél padlých legionářů
také na hřbitově. Za účelem získání maximální možné dotace je žádáno při maximální horní
hranici, tj. dotace je žádána v rozmezí 75% až 80% z celkových vyčíslených nákladů. Žádosti
o dotace budou podány v termínu do 31. 1. 2016. V průběhu roku 2016 proběhne ze strany
Ministerstva obrany ČR posouzení předložených žádostí o dotace a následná realizace
proběhne v roce 2017. Povinnou přílohou žádosti o dotace je výpis z usnesení zastupitelstva
města o schválení podání žádosti o dotaci a schválení investičního záměru k realizaci akce
obnovy válečného pomníku. Rada města o věci jednala v srpnu 2015 a po dohodě objednala
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zpracování žádosti o dotaci do dotačního titulu u pana
z Novoborského dotačního
centra s podmínkou proplacení částky až po akceptaci žádosti. Zastupitelstvo města schválilo:
podání žádosti o dotaci na opravu pomníku obětem I. světové války Velvary – městský hřbitov
do programu péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR a investiční záměr na opravu
pomníku obětem I. světové války Velvary – městský hřbitov, podání žádosti o dotaci na opravu
pomníku obětem I. světové války Velvary – pamětní desky do programu péče o válečné hroby
Ministerstva obrany ČR a investiční záměr na opravu pomníku obětem I. světové války
Velvary – pamětní desky, podání žádosti o dotaci na opravu pomníku obětem II. světové války
Velvary - městský hřbitov do programu péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR a
investiční záměr na opravu pomníku obětem II. světové války Velvary – městský hřbitov (PRO
– 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0).
10. Diskuse
V rámci diskuse vystoupil starosta města, který informoval, že se do Pražské brány připravuje
expozice kopií fotografií z I. světové války. Dále informoval, že společnost MT COMAX
zakoupí hotel Záložna s tím, že v budoucnu jej pravděpodobně předá městu.
V rámci diskuse také vystoupila členka zastupitelstva města Ing. Tlustá, která se zeptala, zda
by nebylo možné do připravovaných oprav chodníků v roce 2016 zahrnout chodník v Ješíně
z centra k autobusové zastávce. Uvedený chodník je ve velice špatném stavu. V této souvislosti
uvedl starosta, že projekt na rekonstrukci chodníků v Ješíně je připraven, ale problémem je,
že ŘSD má připraven projekt na rekonstrukci silnice I/16 průtahem Ješína včetně dešťové
kanalizace. Jelikož není zřejmé, jak bude silnice vypadat po rekonstrukci, je vhodné
s opravami chodníků vyčkat až bude opraven průtah silnice I/16 Ješínem.
V rámci diskuse také vystoupil člen zastupitelstva p. Šmíd, který poděkoval vedoucímu odboru
správy majetku za doplnění bodu veřejného osvětlení na Velké Bučině v souvislosti
s podnětem sděleným občany na minulém zasedání zastupitelstva města. Dále se p. Šmíd
zeptal, v jakém stavu je příprava na rekonstrukci komunikace na Velké Bučině. Starosta v této
věci uvedl, že je požádáno o stavební povolení, ale není stále vyřešena otázka realizace
splaškové kanalizace na Velké Bučině. Není vhodné nyní opravovat na Velké Bučině povrchy
komunikací a zanedlouho poté tyto povrchy ničit v souvislosti s případnou výstavbou
splaškové kanalizace.
Dále se v rámci diskuse zeptala členka zastupitelstva města Ing. Tlustá, zda nemá starosta
města nové informace k přeložce silnice I/16 Velvary – Slaný. Starosta sdělil, že v uvedené
věci je připravována schůzka.
Dále starosta v rámci vystoupil člen zastupitelstva města p. Jandouš, který v souvislosti
s uzavřením ordinace dětské lékařky
navrhl, zda by město nemělo zaslat
informaci na lékařské fakulty, že je ve Velvarech volná ordinace, případně, zda by město
nemělo dát případnému zájemci k dispozici i byt. Starosta uvedl, že město má nyní volný byt
v č. p. 9, ale ordinovat může lékař, který má již nějakou praxi. Tajemník městského úřadu
v této souvislosti uvedl, že záměr pronájmu ordinace bude město inzerovat také v tisku
Kladenský deník, Mělnický deník a středočeské vydání deníku Mladá fronta Dnes.
V rámci diskuse se zeptala také členka zastupitelstva města pí. Vosmíková, zda jsou nějaké
nové informace k mostu v ul. Za Roudnickou branou. Starosta uvedl, že žádné nové informace
město k dispozici nemá. V této souvislosti také starosta uvedl, že zaslal hejtmanovi dopis, ve
kterém ho informoval o rizicích, které představuje provizorní přemostění pro město z hlediska
možné záplavy. Dále starosta uvedl, že zvažuje posílení městské policie o 1 civilního
zaměstnance, který by měl za úkol vyhodnocovat přestupky zjištěné prostřednictvím městského
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kamerového dohlížecího systému a předávat je strážníkům k vyřízení. Jedná se zejména o
přestupky nákladních vozidel, která přejíždějí přes most v ul. Za Roudnickou branou a jízdu
na červenou.
Starosta v rámci diskuse také informoval, že se připravuje projektová dokumentace na opravu
ulice Petra Bezruče. Realizace však bude rozdělena na části. Projekt obsahuje nové
podkladové vrstvy komunikací, novou kanalizaci, parkovací místa. Předpokládá se, že po
opravě bude provoz v této ulici zjednosměrněn. Dále se připravuje projekt na opravu
komunikace a kanalizace v ul. Růžová.
V rámci diskuse dále vystoupila členka zastupitelstva města pí. Vosmíková, která se zeptala,
zda areál Českého svazu chovatelů je v jejich majetku. Vedoucí odboru správy majetku
odpověděl, že areál je v majetku ZO ČSCH.
Dále v rámci diskuse vystoupila paní
, která se zeptala starosty, zda již požádal
Povodí Vltavy o vyčištění koryta Bakovského potoka. Starosta v této věci uvedl, že dne 5. 2.
2016 se koná schůzka se zástupci Povodí Vltavy a vodoprávního orgánu, na které budou
seznámeni s vodohospodářským generelem a s požadavky, které z něho pro jednotlivé orgány
vyplývají.
V rámci diskuse také vystoupila paní
, která upozornila, že lékaři ordinující ve
zdravotním středisku mají vysoký věk. Město by proto mělo hledat náhradu za uvedené lékaře.
Starosta v této věci uvedl, že lékaři mají uzavřeny nájemní smlouvy na ordinace, proto nyní
město nemůže hledat náhradu za lékaře. Naopak by si měli lékaři vychovávat své nástupce.
V rámci diskuse také vystoupila členka zastupitelstva pí. Vosmíková, která se zeptala, zda se
něco bude dít s parkem u mateřské školy. V této souvislosti starosta uvedl, že bude nutné
nechat zpracovat nový dendrologický průzkum. Stromy začínají být pro návštěvníky parku
nebezpečné, neboť z nich padají velké větve. V uvedeném místě by v budoucnu mohlo být
vybudováno hřiště na pétanque a kuličky.
V rámci diskuse také vystoupila paní
, která upozornila na nevzhledně vyskládané
přepravky před prodejnou potravin před domem č. p. 115 na náměstí. Starosta v této věci
poděkoval za připomínku a přislíbil, že se jí bude město zabývat.
Dále v rámci diskuse vystoupil p.
který upozornil, že koryto Bakovského potoka u lávky
u mateřské školy je vybetonováno, ale je zanešené bahnem. Starosta odpověděl, že tuto
informaci má, ale vyčištění koryta musí zajistit vodohospodáři.
V závěru diskuse vystoupila paní
, která poděkovala starostovi a ostatním
zástupcům města a městského úřadu za to, že hospodaří v plusových číslech a nezadlužují
město.
11. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:30 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. 1/2016
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 25. 1. 2016 od 18:00 hod. v sále městského muzea

Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

-

-

-

-

program zasedání zastupitelstva města včetně doplnění navrženého starostou města,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, pí. Vosmíková) a návrhovou komisi (pí. Štefaniková,
Mgr. Kolínková),
rozpočtové opatření č. 12/2015 ve znění předloženého materiálu,
vyhlášení záměru prodeje dvou částí pozemku parc. č. 562/2 v k. ú. Velká Bučina o
celkové výměře 6 m2 za cenu 100,- Kč/ m2 dle předloženého návrhu,
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti v pozemku
města parc. č. 1883 v k. ú. Velvary, přičemž náklady spojené se zřízením věcného
břemene ponese budoucí oprávněná strana,
vyhlášení záměru směny pozemků, a to pozemku parc. č. 1828/4 v k. ú. Velvary za
oddělenou část pozemku parc. č. st. 66 – vše v k. ú. Velvary za účelem záchrany
nemovité kulturní památky – renesanční branky,
podání žádosti o dotaci na projekt „Učme děti v zeleni“ z Programu 2016 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů projektu,
podání žádosti o dotaci na projekt „Zkvalitnění pečovatelské služby: výměna oken
v DPS Velvary“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Humanitárního fondu a závazek spolufinancování
akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu,
podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava fasády Pražské brány ve Velvarech“
z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu,
podání žádosti o dotaci na projekt „Velvarská venkovní posilovna“ z Programu 2016
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
sportu, volného času a primární prevence a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu,
podání žádosti o dotaci na „Poznejte Velvary: první naučná stezka po Velvarech“
z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu cestovního ruchu a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu,
podání žádosti o dotaci na projekt „Přechod u Pražské brány“ z Programu 2016 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na projektu v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů projektu,
podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce náhonu Malovarského rybníka –
šachta s uzávěrem“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Povodňového fondu a závazek spolufinancování projektu
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-

-

-

v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.
podání žádosti na podporu projektu Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve
Velvarech do dotačního programu 133510 MŠMT Podpora materiálně technické
základny sportu pro rok 2016, v podtitulu 133512 Podpora materiálně technické
základny sportovních organizací,
příslib finanční spoluúčasti ve výši alespoň 1/3 minimální výše spoluúčasti na projekt
Pořízení žacího stroje pro TJ Slovan Velvary, který daná sportovní organizace
předkládá ke zvážení do dotačního programu 133510 MŠMT Podpora materiálně
technické základny sportu pro rok 2016, v podtitulu 133513 Podpora materiálně
technické základny sportovních organizací,
podání žádosti o dotaci na opravu pomníku obětem I. světové války Velvary –
městský hřbitov do programu péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR,
investiční záměr na opravu pomníku obětem I. světové války Velvary – městský
hřbitov,
podání žádosti o dotaci na opravu pomníku obětem I. světové války Velvary – pamětní
desky do programu péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR,
investiční záměr na opravu pomníku obětem I. světové války Velvary – pamětní
desky,
podání žádosti o dotaci na opravu pomníku obětem II. světové války Velvary městský hřbitov do programu péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR,
investiční záměr na opravu pomníku obětem II. světové války Velvary – městský
hřbitov.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města za období od uplynulého zasedání zastupitelstva,
rozpočtové opatření č. 11/2015 schválené radou města,
informace sdělené starostou města a členy zastupitelstva města v rámci diskuse.

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

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

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