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. 2/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 8. března 2017 od 17:00 hod. v obřadní síni městského úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, pí. Vosmíková
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, Ing. Tlustá
Program jednání:
1. Úvod
2. Zpráva starosty o dění ve městě
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích a zprávy z činnosti výborů
4. Zpráva ředitele ZŠ Velvary o aktuálních projektech školy
5. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
6. Návrh prodeje osobního automobilu Škoda Octavia Combi
7. Žádost o odkup, případně pronájem pozemku parc. č. 8/31 v k. ú. Ješín
8. Návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 322/26 a pozemku parc. č.
322/46 v k. ú. Velká Bučina
9. Rozpočtové opatření č. 1/2017
10. Rozdělení programových dotací z rozpočtu města Velvary pro rok 2017
11. Diskuse
12. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 17:05 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 11 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
člena zastupitelstva p. Vedrala, ostatní členové se dostaví později (patnáctý mandát je v tuto
dobu stále u paní Evy Linksfeilerové, která zatím nesložila slib).
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Mgr. Kolínkovou a Ing. Tlustou (PRO – 11,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu pí. Vosmíkovou a Ing. Saifrta (PRO –
11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Poté starosta požádal zastupitelstvo města o návrhy na doplnění programu. Starosta navrhl
zařadit do programu zasedání nové body „11. Změny v rozpočtové skladbě, 12.
Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2017 a 13.
Přijetí dotace z OPŽP na projekt Zpracování digitálního povodňového plánu pro Město
Velvary a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město
Velvary“. Stávající bod 11. a 12. se nově označují jako bod 14. a 15. Program zasedání byl
schválen (PRO – 11, 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
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zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
V 17:27 hod. se na zasedání zastupitelstva města dostavil člen zastupitelstva města
p. Jandouš, počet členů zastupitelstva města se zvýšil na 12.
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích a zprávy z činnosti výborů
Místostarosta města informoval, že v současné době neprobíhají žádné investiční akce.
4. Zpráva ředitele ZŠ Velvary o aktuálních projektech školy
Ředitel ZŠ Velvary informoval členy zastupitelstva o podané žádosti o dotaci na projekt „Svět
v oknech ZŠ Velvary“. V rámci uvedeného projektu patří mezi hlavní aktivity vestavba
bezbariérové záchodové kabiny ve 2. NP, vybavení budov a učeben (učebna cizích jazyků a
přírodních věd, zakoupení moderní IT techniky), zajištění vnitřní konektivity školy a připojení
k internetu. Mezi vedlejší aktivity patří úpravy zeleně a venkovního prostranství ve školním
dvoře, zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), pořízení
služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a
výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti) a povinná publicita. Dotace by měla být
poskytnuta ve výši 4 161 765,22 Kč, spoluúčast města by měla být ve výši 462 418,36 Kč.
Zastupitelstvo města vzalo zprávu ředitele ZŠ Velvary na vědomí.
V 17:48 hod. se na zasedání zastupitelstva města dostavil člen zastupitelstva města p. Šmíd,
počet členů zastupitelstva města se zvýšil na 13.
5. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
Zastupitelstvu města byl předložen seznam předmětů navržených k vyřazení
z inventarizačního seznamu města v roce 2017. Předměty uvedené v seznamu se již nedají
používat, jsou poškozené, nefunkční a opotřebované. Opravy některých přístrojů jsou
nerentabilní. Rada města uvedený návrh projednala na svém jednání dne 13. 2. 2017 a
doporučila zastupitelstvu města vyřazení předmětů v souladu s předloženým materiálem
z inventáře města schválit. Zastupitelstvo města schválilo vyřazení poškozených a
neupotřebitelných předmětů z inventarizačního seznamu města ve znění přiloženého materiálu
(PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Návrh prodeje osobního automobilu Škoda Octavia Combi
Zastupitelstvu města byl předložen návrh na prodej osobního automobilu Škoda Octavia
Combi, RZ: 1SP 5156, který je evidován v majetku Městské policie Velvary. Vozidlo je
porouchané, jeho oprava je nerentabilní a proběhlo již výběrové řízení na nákup nového
vozidla. Městská policie obdrží nové vozidlo Dacia Duster s pohonem všech kol. Nyní je nové
vozidlo přistaveno k montáži modrého majáku, sirény a polepů. V této souvislosti starosta
, kteří městu darovali znak města zpracovaný v digitální
poděkoval manželům
podobě, který bude využit při polepech nového vozidla. Z vozidla Škoda Octavia Combi bude
před prodejem demontován maják a polepy. Vozidlo bude nabídnuto k prodeji na aukčním
portále Aukro.cz. Rada města uvedený návrh projednala na svém jednání dne 13. 2. 2017 a
doporučila zastupitelstvu města prodej osobního automobilu Škoda Octavia Combi, RZ: 1SP
5156 schválit. Zastupitelstvo města prodej osobního automobilu Škoda Octavia Combi, RZ:
1SP 5156 schválilo (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Žádost o odkup, případně pronájem pozemku města parc. č. 8/31 v k. ú. Ješín
Dne 25. 1. 2017 obdrželo město žádost paní

o odkup, případně pronájem
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pozemku parc. č. 8/31 v k. ú. Ješín (orná půda) o výměře 58 m2. Uvedený pozemek by sloužil
pro pastvu koní. Paní
projevila zájem i o pronájem některých pozemků (parc. č.
143/2 o výměře 2 582 m2 a parc. č. 146/26 o výměře 549 m2), které měl původně pronajaté
pan
. Rada města uvedenou žádost projednala na svém jednání dne 30. 1. 2017
a z důvodu faktu, že město prodej pozemků činí jen ve výjimečných případech, zastupitelstvu
nedoporučila vyhlášení záměru prodeje uvedeného pozemku. Naopak pronájmu uvedeného
pozemku se nebrání. Zastupitelstvo města neschválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku
parc. č. 8/31 v k. ú. Ješín (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 322/26 a pozemku parc.
č. 322/46 v k. ú. Velká Bučina
Zastupitelstvu města byla předložena žádost manželů
, bytem
ve věci koupě části pozemku parc. č. 322/26 a pozemku parc. č. 322/46
v k. ú. Velká Bučina. Jedná o rozdělení pozemku parc. č. 322/26 (trvalý travní porost) na dva
díly, žadatel chce odkoupit 222 m2 z výměry 571 m2 a dále malý pozemek parc. č. 322/46 o
výměře 2 m2 (rovněž trvalý travní porost) dle přiložené situace. Vyhlášení záměru prodeje
pozemku parc. č. 322/26 v k. ú. Velká Bučina neschválilo zastupitelstvo města již před
několika lety panu
na stavební parcelu. Jeden vedoucí odboru městského úřadu
vyhlášení záměru nedoporučuje, dva vedoucí odborů městského úřadu se kloní k pronájmu
pozemku, aby se pozemek nerozděloval. Zbývající část pozemku je prakticky nepoužitelná
(cesta a travnatý svah). Rada města uvedenou žádost projednala na svém jednání dne 13. 2.
2017 a nedoporučila zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje. Rada města si cení péče
pana
o uvedené pozemky, ale kloní se spíše k nabídce dlouhodobého pronájmu za
zvýhodněnou cenu. Rada města se domnívá, že městských pozemků by se město mělo zbavovat
jen ve výjimečných případech. Zastupitelstvo města neschválilo vyhlášení záměru prodeje
části pozemku parc. č. 322/26 a pozemku parc. č. 322/46 v k. ú. Velká Bučina (PRO – 13,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Rozpočtové opatření č. 1/2017
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. 1/2017. Na straně příjmů je zejména upřesnění
výše dotace na výkon státní správy. Na straně výdajů se projevují náklady na projekt
“Křižovatka u Pražské brány“ (přesun z roku 2016), na opravy rozvodů vody na zdravotním
středisku (rovněž přesun z roku 2016) a na projekty modernizace mateřské školy. Dále několik
dalších projektů schválených radou města počátkem roku. Zastupitelstvo města schválilo
rozpočtové opatření č. 1/2017 ve znění předloženého materiálu (PRO – 13, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
10. Rozdělení programových dotací z rozpočtu města Velvary pro rok 2017
Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu na rok 2017 částku 600 000,-- Kč na
poskytnutí programových dotací z rozpočtu města Velvary. Uzávěrka pro podání žádostí byla
stanovena do 30. 1. 2017, celkem bylo podáno 25 žádostí (7 o příspěvek na činnost, 18 o
příspěvek na pořádání projektu). Žádost podalo celkem 13 organizací. Celkem je požadováno
1 247 888,-- Kč. Dvě organizace požadují vyšší částku než 170 000,00 Kč, která je stanovena
v Programu pro poskytování dotací městem Velvary jako maximální, a to: Sdružení zdravotně
postižených (216 000,00 Kč) a TJ Slovan Velvary (250 000,00 Kč). Rada města žádosti
pečlivě zvážila a na svém jednání dne 27. 2. 2017 navrhla rozdělení programových dotací
z rozpočtu města Velvary pro rok 2017 takto:
a) Český svaz chovatelů na projekt „Podzimní výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického
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ptactva“ částku 5 500,-- Kč,
b) Český svaz chovatelů na projekt „Daň z nemovitosti, elektrické energie a nákup otopu“
částku 1 500,-- Kč,
c) Človíček RaD, z. s., na projekt „Úhrada pronájmu prostor a úhrada administrativní a
účetní činnosti“ částku 7 750,-- Kč,
d) Človíček RaD, z. s., na projekt „Dlouhodobá práce s dětmi“ částku 66 000,-- Kč,
e) Natvrdlí, o. s., na projekt „Zimní struny Velvary – série koncertů a divadel“ částku 9
750,-- Kč,
f) Natvrdlí, o. s., na projekt „Hudební a divadelní festival NATVRDEL“ částku 44 250,-Kč,
g) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na projekt „Pořádání Dědkiády a zajištění účasti SDH
Velvary na 8. ročníku celostátních Hasičských slavností 2017 v Litoměřicích“ částku 34
500,-- Kč,
h) Sdružení zdravotně postižených na projekt „Schůze sdružení, zájezdy do divadla,
návštěva zámku Kuks, zájezd do Litoměřic, ozdravný pobyt na Šumavě“ částku 22 750,-Kč,
i) Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Dvoustupňová podpora dětí a mládeže
z Šachového klubu Velvary“ částku 9 000,-- Kč,
j) Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Pořádání šachového turnaje Memoriál Dr. Karla
Treybala“ částku 6 250,-- Kč,
k) Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Obnova a rozšíření šachového vybavení pro
Šachový klub a jeho dětský šachový oddíl“ částku 6 500,-- Kč,
l) Školní sportovní klub – Centrum sportu při ZŠ Velvary na projekt „Atletický pětiboj o
pohár starosty města“ částku 11 750,-- Kč,
m) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Náhrada energií (plyn, elektřina), provoz autobusu,
soutěžní poplatky + FAČR, údržba areálu“ částku 170 000,-- Kč,
n) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mladší přípravky, který
pořádá Slovan Velvary ve svém areálu za účasti 8 mužstev“ částku 9 500,-- Kč,
o) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj starší přípravky memoriál
Jiřího Karla, který pořádá Slovan Velvary ve svém areálu za účasti 8 mužstev“ částku 9
500,-- Kč,
p) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mladších žáků memoriál
Františka Hájka, který pořádá Slovan Velvary ve svém areálu za účasti 8 mužstev“
částku 9 500,-- Kč,
q) TIGER JIU JITSU, z. s., na projekt „Nákup sportovních pomůcek používaných při výuce
bojových sportů“ částku 5 500,-- Kč,
r) TIGER JIU JITSU, z. s., na projekt „Letní sportovní soustředění zaměřené na výuku
bojových sportů“ částku 20 000,-- Kč,
s) Velvarská Kostka, z. s., na projekt „Celoroční provoz (náklady na energie, úklid,
organizační zajištění kurzů, nákup zařízení a vybavení“ částku 71 250,-- Kč,
t) Velvarské kolečko, o. s., na projekt „Zahradní slavnost“ částku 10 000,-- Kč,
u) Velvarský pěvecký spolek na projekt „Podpora činnosti Velvarského pěveckého spolku“
částku 18 250,-- Kč,
v) Velvarský pěvecký spolek na projekt „Česká mše vánoční – J. J. Ryba ve velvarském
kostele sv. Kateřiny“ částku 21 500,-- Kč,
w) Sportovní oddíl lyžařů, běžců a bikerů Velvary na projekt „Víkend lyžování pro děti a
rodiny s instruktorem“ částku 0,-- Kč,
x) Sportovní oddíl lyžařů, běžců a bikerů Velvary na projekt „Bikerská třicítka“ částku 5
750,-- Kč,
y) Sportovní oddíl lyžařů, běžců a bikerů Velvary na projekt „Velvarský maraton 12.
ročník“ částku 23 750,-- Kč.
V rámci rozpravy k uvedenému bodu vystoupil člen zastupitelstva města p. Jandouš, který
podal protinávrh s tím, že navrhl snížit dotaci TJ SLOVAN Velvary na projekt „Náhrada
energií (plyn, elektřina), provoz autobusu, soutěžní poplatky + FAČR, údržba areálu“
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z částky 170 000,-- Kč na částku 165 000,-- Kč a naopak žadateli TIGER JIU JITSU, z. s.,
navrhl navýšit dotaci na projekt „Letní sportovní soustředění zaměřené na výuku bojových
sportů“ z částky 20 000,-- Kč na 25 000,-- Kč. Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí
programové dotace na rok 2017 TJ SLOVAN Velvary na projekt „Náhrada energií (plyn,
elektřina), provoz autobusu, soutěžní poplatky + FAČR, údržba areálu“ ve výši 165 000,-- Kč
a TIGER JIU JITSU, z. s., na projekt „Letní sportovní soustředění zaměřené na výuku
bojových sportů“ ve výši 25 000,-- Kč (PRO – 1, PROTI – 10, ZDRŽEL SE – 2). S ohledem
na nepřijetí protinávrhu navrhl starosta města přidělit programové dotace z rozpočtu města
pro rok 2017 dle návrhu rady města. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí programových
dotací z rozpočtu města na rok 2017 dle návrhu předloženého radou města (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1).
11. Změny v rozpočtové skladbě
Vedoucí odboru hospodářsko-správního městského úřadu informovala zastupitelstvo města,
že dnem 1. 1. 2017 nabyla účinnosti vyhláška č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu nebyly
v rozpočtu Města Velvary na rok 2017 použity položky 1351 Odvod z loterií a podobných her
kromě z VHP a 1355 Odvod z VHP, které byly touto vyhláškou zrušeny. Byly použity nové
položky 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP a 1383 Zrušený odvod
z VHP. Zastupitelstvo města vzalo informaci o změnách v rozpočtové skladbě na vědomí.
12. Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2017
Zastupitelstvu města byl předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na
poskytování sociální služby na rok 2017 (poskytnutá dotace bude ve výši 395 700,--Kč).
Návrh smlouvy o dotaci na zajištění sociální služby na rok 2017 včetně přílohy musí být
schválen orgánem územního samosprávného celku. Zastupitelstvo města schválilo přijetí
dotace na poskytování sociální služby na rok 2017 ve výši 395 700,-- Kč a pověřilo starostu
města podpisem veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na
rok 2017 ve znění přiloženého materiálu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Přijetí dotace z OPŽP na projekt Zpracování digitálního povodňového plánu pro Město
Velvary a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město
Velvary
V rámci naplňování výstupů a doporučení vodohospodářského generelu město Velvary
požádalo v loňském roce o datační prostředky na zpracování digitálního povodňového plánu
pro město Velvary a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi
pro město Velvary. Projekt byl předložen do příslušné výzvy Operačního programu životní
prostředí, již dříve město získalo informaci, že byl schválen, nyní bylo doručeno rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Ač to není podmínkou, starosta by rád požádal zastupitelstvo města, aby
vyslovilo oficiální souhlas s přijetím přidělených prostředků. Projekt v celkové výši
5 070 662,30 Kč bude podpořen dotací ve výši 3 549 463,61 Kč. Z projektu bude vybudován
nový bezdrátový rozhlas ve všech městských částech, digitální povodňový plán a systém
varovných hlásičů. Příjmy a výdaje jsou již rozpočtovány. Nyní probíhají přípravy
k výběrovému řízení, realizace do konce roku. Zastupitelstvo města schválilo přijetí
prostředků z OPŽP na projekt Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Velvary
a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Velvary
ve výši stanovené rozhodnutím o poskytnutí dotace (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0).
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14. Diskuse
V rámci diskuse vystoupil člen zastupitelstva Ing. Saifrt, který se zeptal, zda existuje koncepce
oprav chodníků, uvedl např. závady na chodníku kolem bývalých dřevařských závodů a
vlakové trati k vlakovému nádraží nebo chodník na Nové Uhy. Starosta v této věci uvedl, že
město má zpracovaný plán zimní údržby, v roce 2016 bylo v technické četě zaměstnáno
celkem 14 zaměstnanců, přes zimu však s ohledem na omezení míst veřejně prospěšných prací
bylo v četě zaměstnáno pouze 5 zaměstnanců. Město mělo vypsáno výběrové řízení na sezónní
pracovníky, ale skoro nikdo se nepřihlásil. V současné době má město v technické četě
zaměstnáno 8 zaměstnanců, přičemž od 1. 4. 2017 by měl být počet zaměstnanců technické
čety opět navýšen o 5 zaměstnanců v rámci veřejně prospěšných prací. Nově je zaveden
institut veřejné služby, kdy občané, kteří jsou v hmotné nouzi, mohou v rámci měsíce
odpracovat 20 – 30 hodin, aby jim dávky v hmotné nouzi úřady práce nesnížily, resp. navýšily.
Starosta vyzval členy zastupitelstva, zda mají návrh jak zlepšit koncepci v uvedené oblasti,
aby jej předložili.
Dále v rámci diskuse vystoupila pí.
, která se zeptala, kdo má na starosti silnice v ul.
Lísa. Je zde hodně listí, které za celou zimu nikdo nezametl a ani neuklidil. V této věci
starosta města uvedl, že technická četa byla oslabena v zimním období, ale pokud se jedná o
odvoz listí, vždy na zavolání občanů bioodpad odveze. Řešením by v této lokalitě také podle
starosty města bylo umístění kompostéru. Dále však starosta zdůraznil, že silnice v ul. Lísa
nebyla předána městu, proto by její údržbu a úklid měla zajišťovat společnost ICON Plzeň.
V rámci diskuse také vystoupil p.
, zda by dotace, které město žádá na opravu drobných
kulturních památek, nemohly být použity na opravu chodníků ve městě. V této věci uvedl
starosta města, že dotační výzvy sledujeme, bohužel dotací na infrastrukturu není mnoho a ty,
které jsou, mají mnohdy nastaveny podmínky tak, že jim nemůžeme vyhovět (iROP, SFDI),
nicméně se o to pokoušíme. Dále p.
vznesl dotaz, jak to vypadá s revitalizací vodní
plochy u hřiště na Velké Bučině. V této věci uvedl starosta města, že žádost o poskytnutí
dotace byla podána, nyní město čeká na vyhodnocení žádostí ze strany poskytovatele dotace.
V rámci diskuze také vystoupila členka zastupitelstva města pí. Vosmíková, která upozornila,
že době velkého větru spadla na dvoře základní školy velká větev z lípy. Navrhla, zda by
stromy ve dvoře základní školy nemohl prohlídnout odborník. Starosta v této věci uvedl, že
požádá odbor výstavby a životního prostředí, aby uvedené stromy zařadil na seznam stromů,
jejichž stav bude odborně posouzen, případně budou uvedené stromy odborně prořezány.
15. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:55 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. 2/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 8. března 2017 od 17:00 hod. v obřadní síni městského úřadu
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

program zasedání zastupitelstva města, včetně změn navržených starostou města
v úvodu zasedání,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, pí. Vosmíková) a návrhovou komisi (Mgr. Kolínková,
Ing. Tlustá),
vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventarizačního seznamu
města ve znění přiloženého materiálu,
prodej osobního automobilu Škoda Octavia Combi, RZ: 1SP 5156,
rozpočtové opatření č. 1/2017, ve znění přiloženého materiálu,
poskytnutí programových dotací z rozpočtu města na rok 2017 dle návrhu
předloženého radou města,
přijetí dotace na poskytování sociální služby na rok 2017 ve výši 395 700,-- Kč a
pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na
poskytování sociální služby na rok 2017 ve znění přiloženého materiálu,
přijetí prostředků z OPŽP na projekt Zpracování digitálního povodňového plánu pro
město Velvary a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi pro město Velvary ve výši stanovené rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
-

vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 8/31 v k. ú. Ješín,
vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 322/26 a pozemku parc. č. 322/46
v k. ú. Velká Bučina,
poskytnutí programové dotace na rok 2017 TJ SLOVAN Velvary na projekt „Náhrada
energií (plyn, elektřina), provoz autobusu, soutěžní poplatky + FAČR, údržba areálu“
ve výši 165 000,-- Kč a TIGER JIU JITSU, z. s., na projekt „Letní sportovní
soustředění zaměřené na výuku bojových sportů“ ve výši 25 000,-- Kč, dle
předneseného protinávrhu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města za období od uplynulého zasedání zastupitelstva,
informaci o změnách v rozpočtové skladbě,
informace sdělené starostou města, členy zastupitelstva města a veřejností v rámci
diskuse.

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

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

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