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. 2/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 21. února 2018 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. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
4. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
5. Zakoupení pozemků parc. č. 434/1. 306/3 a 452/15 v k. ú. Ješín od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
6. Rozpočtové opatření č. 1/2018
7. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2018
8. Rozdělení programových dotací z rozpočtu města Velvary pro rok 2018
9. Zřízení Fondu pro podporu obnovy památkové zóny Velvary - záměr
10. Žádost TJ Slovan Velvary o půjčku na pořízení autobusu
11. Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy – kontrola dopravy – obec Kamenný Most
12. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní a společenské akce
13. Rozprava
14. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:06 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 14 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné. Patnáctý
mandát je neobsazen, neboť již není žádný další náhradník.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pí. Štefanikovou a Mgr. Kolínkovou (PRO – 14,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Ing. Saifrta a pí. Vosmíkovou (PRO –
14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Poté starosta požádal zastupitelstvo města o návrhy na doplnění programu. Doplnění
programu nebylo žádným členem zastupitelstva navrženo. Starosta navrhl úpravu programu
následovně – bod 6. Rozpočtové opatření č. 1/2018 vyměnit s bodem 10. Žádost TJ Slovan
Velvary o půjčku na pořízení autobusu. Dále do programu navrhl vložit nový bod 12.
Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2018. Stávající body
programu 12., 13. a 14. navrhl starosta nově označit jako body 13., 14. a 15. Poté starosta
města navrhl takto upravený program zasedání zastupitelstva města schválit. Program
zasedání byl schválen dle upraveného návrhu (PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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2. Zpráva starosty o dění ve městě
Pan starosta přednesl svou zprávu, která obsahovala shrnutí činnosti za dobu od posledního
zasedání zastupitelstva města. Hovořil zejména o nových informacích, které se týkají výstavby
mostu přes Bakovský potok v ul. Za Roudnickou branou. Poděkoval občanům za trpělivost a
požádal je o sdělování připomínek, které souvisí s objízdnými trasami a s organizací veřejné
dopravy. Dále zmínil informace o podaných žádostech o dotaci, které se podařilo odevzdat ke
konci ledna 2018 (kanalizace Velká Bučina, zahrada MŠ), poděkoval též všem, kdož se na ní
podíleli, za organizaci prezidentských voleb. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na
vědomí.
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Místostarosta města informoval o ukončených a připravovaných investičních akcích. Je
připraven nákup nového vozidla pro technickou četu města. Bylo ukončeno výběrové řízení na
zhotovitele veřejných zakázek úprava rozvodu plynu a obnova vytápění budovy školní jídelny
(vítězný uchazeč
, Doksy), oprava střechy školní jídelny (vítězný uchazeč
W.H.A. system spol. s r.o., Šumperk), oprava krovu, výměna krytiny a obnova fasády domu
č. p. 9 (vítězný uchazeč Slánská stavební spol. s r.o.). Bylo vyhlášeno výběrové řízení na
zhotovitele komunikace v obytném souboru K Horovu mlýnu a na zhotovitele plynovodu,
vodovodu a splaškové kanalizace obytného souboru K Horovu mlýnu. Dále v rámci
uvedeného bodu vystoupil předseda finančního výboru p. Jandouš, který informoval, že se
finanční výbor sešel k projednání návrhu na rozdělení programových dotací na rok 2018,
přičemž k uvedenému návrhu rady neměl žádné připomínky. Dále Mgr. Kolínková
informovala o jednání kontrolního výboru, který měl několik dotazů. Ty byly předány
starostovi města písemně. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci místostarosty o
probíhajících a připravovaných investičních akcích ve městě a zprávu o činnosti finančního a
kontrolního výboru.
4. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
Odbor správy majetku předložil zastupitelstvu města seznam předmětů navržených k vyřazení
z inventarizačního seznamu města v roce 2018. Předměty uvedené v seznamu se již nedají
používat, jsou poškozené, nefunkční a opotřebované. Opravy některých přístrojů jsou
nerentabilní. U některých položek není známo datum pořízení, byly pořízeny před r. 2002.
Výbava vozidla CAS 25 Liaz – vozidlo bylo v r. 2017 prodáno včetně výbavy (výbava však
byla evidována zvlášť). Kopírka Minolta 1611 byla vyřazena v r. 2017 (zvlášť byl evidován
podavač papíru, který je nyní navržen dodatečně k vyřazení). Svářecí trafo je hodně staré a
má spálené vinutí, oprava je nerentabilní. Rada návrh na vyřazení majetku projednala na
svém jednání 5. 2. 2018 a doporučuje zastupitelstvu města vyřazení majetku dle předloženého
návrhu schválit. Zastupitelstvo města schválilo vyřazení poškozených a neupotřebitelných
předmětů z inventáře města dle předloženého návrhu (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0).
5. Zakoupení pozemků parc. č. 434/1, 306/3 a 453/15 v k. ú. Ješín od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
Zastupitelstvo města dne 18. 1. 2018 schválilo usnesením č. 1/2018 účast města ve výběrovém
řízení s aukcí u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkup pozemků parc.
č. 434/1, 306/3 a 453/15 v k. ú. Ješín s limitem pro aukci max. 71 000,-- Kč. Dne 22. 1. 2018
se uskutečnilo v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových výběrové řízení s
aukcí na odkup pozemků v Ješíně, a to parc. č. 434/1, 306/3 a 453/15 v k. ú. Ješín. Do aukce
se nepřihlásil žádný jiný zájemce, proto město Velvary vyhrálo výběrové řízení za
navrhovanou kupní cenu 55 001,-- Kč. Rada města uzavření kupní smlouvy za částku 55 001,2

- Kč projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků parc. č. 434/1,
306/3 a 453/15 v k. ú. Ješín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zastupitelstvo města schválilo koupi pozemků parc. č. 434/1, 306/3 a 453/15 v k. ú. Ješín od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 55 001,-- Kč (PRO – 14, PROTI
– 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Žádost TJ Slovan Velvary o půjčku na pořízení autobusu
Tělovýchovná jednota Slovan Velvary, z.s. žádá zastupitelstvo města o návratnou finanční
výpomoc ve výši Kč 250 000,-- na nákup autobusu. Starosta města poskytnutí návratné
finanční výpomoci podporuje a zastupitelstvu města doporučil schválit TJ Slovan Velvary
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši Kč 250 000,-- v souladu s přiloženým návrhem
smlouvy. Zastupitelstvo města schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši Kč 250 000,-- s TJ Slovan Velvary ve znění přiloženého
materiálu (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2018
Starosta města předložil zastupitelstvu města k diskusi Seznam projektů realizovaných či
rozpracovaných v roce 2018. Seznam je dělen na stavby, sítě, komunikace, zeleň a ostatní a
čítá více než 50 položek. Zastupitelstvo města vzalo uvedený přehled na vědomí s tím, že s ním
bude dále pracovat. Starosta vyzval zastupitele k návrhům na průběžné doplňování seznamu.
8. Rozdělení programových dotací z rozpočtu města Velvary na rok 2018
Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu na rok 2018 částku 700 000,-- Kč na
poskytnutí programových dotací z rozpočtu města Velvary. Uzávěrka pro podání žádostí byla
stanovena do 30. 1. 2018, celkem bylo podáno 28 žádostí (8 o příspěvek na činnost, 20 o
příspěvek na pořádání projektu). Žádost podalo celkem 16 organizací. Celkem je požadováno
1 151 038,-- Kč. Jedna organizace požaduje vyšší částku než 170 000,00 Kč, která je
stanovena v Programu pro poskytování dotací městem Velvary jako maximální, a to: TJ
Slovan Velvary (250 000,00 Kč). Rada města žádosti pečlivě zvážila a na svém jednání dne
12. 2. 2018 navrhla rozdělení programových dotací z rozpočtu města Velvary pro rok 2017
takto:
a) Český svaz chovatelů na projekt „Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva“
částku 6 000,-- Kč,
b) Český svaz chovatelů na projekt „Daň z nemovitosti, elektrické energie a nákup otopu“
částku 2 000,-- Kč,
c) Človíček RaD, z. s., na projekt „Příspěvek na šinnost Človíček RaD, z.s.“ částku 8 0000,- Kč,
d) Človíček RaD, z. s., na projekt „Dlouhodobá práce s dětmi“ částku 70 000,-- Kč,
e) Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905 – Velvary, z.s.“ na projekt „Pořádání
mezinárodního turnaje II. ročník O pohár královského města Velvary a letní fotbalový
kemp ve Velvarech“ částku 20 000,-- Kč,
f) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Zahradní slavnost“
částku 6 000,-- Kč,
g) Natvrdlí, o. s., na projekt „Struny Velvar“ částku 12 000,-- Kč,
h) Natvrdlí, o. s., na projekt „Hudební a divadelní festival NATVRDEL“ částku 41 000,-Kč,
i) Paličky, o.s., na projekt „Chapiteau – 10 let“ částku 9 000,-- Kč,
j) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na projekt „Činnost SDH: vybavení učebny a
klubovny mladých hasičů, výuka, školení odborné přípravy a činnost mládeže spolku“
částku 35 000,-- Kč,
k) Sdružení zdravotně postižených na projekt „Činnost: kulturní akce a jiné zájmové
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činnosti“ částku 28 000,-- Kč,
l) Sportovní oddíl lyžařů, běžců a bikerů Velvary, p.s. Asociace lyžařů ČR, z.s. na projekt
„Bikerská třicítka“ částku 5 000,-- Kč,
m) Sportovní oddíl lyžařů, běžců a bikerů Velvary, p.s. Asociace lyžařů ČR, z.s. na projekt
„Velvarský maraton 13. ročník“ částku 22 000,-- Kč.
n) Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Simultánní šachová partie nejlepšího šachisty ČR
Davida Navary na dvaceti šachovnicích a nákup jeho knih“ částku 6 000,-- Kč,
o) Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Pořádání šachového turnaje Memoriál Dr. Karla
Treybala“ částku 7 000,-- Kč,
p) Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Podpora talentovaných dětí a mládeže
z Šachového klubu Velvary“ částku 13 000,-- Kč,
q) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, p.s. na projekt „Atletický pětiboj o pohár
starosty města (7. ročník)“ částku 12 000,-- Kč,
r) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, p.s. na projekt „Velvarský volejbalový
amatérský přátelský pohár 1. ročník“ částku 6 000,-- Kč,
s) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Činnost TJ.: soutěžní poplatky + FAČR, provoz
autobusu, údržba areálu, náhrada energií (plyn, elektřina)“ částku 170 000,-- Kč,
t) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mladší žáci Memoriál
Františka Hájka, který pořádá Slovan Velvary ve svém areálu za účasti 8 mužstev“
částku 10 000,-- Kč,
u) 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 10
000,-- Kč,
v) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj starší žáci FORMICACZ
CUP, který pořádá Slovan Velvary ve svém areálu za účasti 6 mužstev“ částku 10 000,-Kč,
w) TIGER JIU JITSU, z. s., na projekt „Činnost: pokrytí části nákladů spojených s chodem
spolku“ částku 45 000,-- Kč,
x) Velvarská Kostka, z. s., na projekt „Celoroční provoz (náklady na energie, úklid,
organizační zajištění kurzů, nákup zařízení a vybavení“ částku 72 000,-- Kč,
y) Velvarská Kostka, z. s., na projekt „Podpora klubu seniorů při velvarské Kostce“ částku
11 000,-- Kč,
z) Velvarské kolečko, o. s., na projekt „Zahradní slavnost“ částku 10 000,-- Kč,
aa) Velvarský pěvecký spolek na projekt „Činnost: úhrada nákladů v souvislosti
s vystoupeními spolku a letním soustředěním“ částku 26 000,-- Kč,
bb) Velvarský pěvecký spolek na projekt „Česká mše vánoční – J. J. Ryba ve velvarském
kostele sv. Kateřiny“ částku 28 000,-- Kč.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí programových dotací z rozpočtu města na rok 2018
dle návrhu předloženého radou města (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Zřízení Fondu pro podporu obnovy památkové zóny Velvary – záměr
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem zřízení Fondu pro podporu obnovy
památkové zóny Velvary, z kterého by město přispívalo na obnovu domů umístěných
v památkové zóně, pokud budou majitelé při rekonstrukci domů postupovat v souladu
s požadavky orgánů státní památkové péče. Jako vzor starosta předložil Statut Fondu
regenerace města Mšena. Zastupitelstvo města vzalo uvedený návrh na vědomí a pověřilo
starostu města přípravou uvedeného fondu.
10. Rozpočtové opatření č. 1/2018
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
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města rozpočtové opatření č.1/2018. Na straně příjmů je zejména upřesnění výše dotace na
výkon státní správy, dotace na poskytování sociální služby, dotace od Ministerstva
zemědělství, a to na: záchranu sochy sv. Kateřiny, opravu kapličky ve hřbitovní zdi, opravu
zdi na hřbitově a velkou velvarskou vyhlídku. Dotace od Ministerstva obrany na opravu
válečného hrobu a dále dotace OPŽP na pořízení štěpkovače a kompostérů, kterou obdrželo
město v roce 2018. Na straně výdajů se projeví zejména náklady na výše uvedené akce
financované s využitím dotací. Dále jsou v rozpočtovém opatření zohledněny výsledky
výběrového řízení na dodavatele veřejných zakázek „Velvary – úprava rozvodu plynu a
obnova vytápění budovy školní jídelny“, „Velvary – oprava střechy školní jídelny“ a
„Velvary – oprava krovu, výměna krytiny a obnova fasády domu č. p. 9“ a dále na pořízení
multikáry pro technickou četu a na poskytnutí návratné finanční výpomoci Slovanu Velvary.
V rámci rozpravy k uvedenému bodu vystoupil člen zastupitelstva města p. Jandouš, který
sdělil výhradu k nákupu nové multikáry pro technickou četu. V této souvislosti vystoupila
členka zastupitelstva města pí. Štefaniková, která naopak uvedený nákup podporuje. V této
souvislosti vystoupil také místostarosta města, který vysvětlil důvody pro nákup uvedeného
vozidla pro technickou četu. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1 /2018 ve
znění předloženého materiálu (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy – kontrola dopravy – obec Kamenný Most
Starosta obce Kamenný Most, žádá zastupitelstvo města o uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Kamenný Most a městem Velvary, a to k zajištění výkonu činnosti podle zákona o
obecní policii, jednalo by se pouze o občasnou kontrolu cca 1x měsíčně.
Rada města uvedenou žádost projednala na svém jednání dne 22. 1. 2018 a nedoporučuje
zastupitelstvu města Velvary udělit souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Kamenný Most a městem Velvary z důvodu omezených kapacit městské policie. Zastupitelstvo
města neschválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kamenný Most a městem
Velvary k zajištění výkonu činnosti podle zákona o obecní policii dle předloženého návrhu
(PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
12. Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2018
Městu Velvary byla přidělena dotace na poskytování sociální služby v roce 2018 ve výši Kč
441 800,--. Tato dotace bude poskytnuta na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi
Středočeským krajem a Městem Velvary. Podmínkou pro uzavření smlouvy je schválení
smlouvy vč. přílohy orgánem územního samosprávného celku. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem o dotaci na poskytování sociální
služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc
a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok
2018 ev.č. S-0216/SOC/2018 ve znění předloženého materiálu (PRO – 14, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
13. Pozvánky na blízké kulturní a společenské akce
Starosta města pozval členy zastupitelstva a občany na koncert Hudba v myšlenkách
Masarykových, které město pořádá coby první akci v rámci oslav výročí republiky (koná se
v muzeu 8. 3.) a na Vajíčkobraní, které se uskuteční na velvarském náměstí dne 25. 3. 2018.
Dále upozornil na další akce, které jsou průběžně inzerovány v městském správci času.
Zastupitelstvo města vzalo informace na vědomí.
14. Rozprava
V rámci rozpravy vystoupil člen zastupitelstva města p. Jandouš, který navrhl, aby byl
zaveden jednosměrný provoz v ul. Hradební směrem od brány dolů. Starosta přislíbil, že se
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uvedeným návrhem bude zabývat provozní porada městského úřadu.
Dále v rámci rozpravy vystoupila Mgr. Kolínková, která požádala, zda by město nemohlo
nějakým způsobem zajistit lékaře do uvolněných ordinací ve zdravotním středisku. Starosta
přislíbil, že město připraví návrh pobídek, např. poskytnutí bytu.
Dále v rámci rozpravy vystoupila pí.
, která se zeptala, zda návratná finanční
výpomoc, která je poskytnuta TJ SLOVAN Velvary je bezúročná. Starosta odpověděl, že
uvedená finanční výpomoc je poskytnuta bezúročně.
V rámci rozpravy vystoupila pí.
, která vznesla dotaz na počet strážníků městské
policie a na dobu služby. Starosta odpověděl, že město zaměstnává 3 strážníky městské
policie, kteří slouží nepravidelně.
Na závěr vznesl člen zastupitelstva p. Jandouš návrh, zda by se omezilo v ul. Pražská u
přechodu pro chodce na úrovni Bezovky parkování i za přechodem pro chodce. Starosta v této
věci uvedl, že jde o problematické téma, neboť pokutování v této oblasti je spojováno
s bráněním v podnikání v místní pekárně. Požádal pana Jandouše o přípravu návrhu úpravy.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené starostou a občany v rámci rozpravy.
15. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:40 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. 2/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 21. února 2018 od 18:00 hod. v sále městského muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

program zasedání zastupitelstva města, dle upraveného návrhu,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, pí. Vosmíková) a návrhovou komisi (pí. Štefaniková,
Mgr. Kolínková),
vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventarizačního seznamu
města dle předloženého návrhu,
uzavření kupní smlouvy k pozemkům parc. č. 434/1, 306/3 a 453/15 v k. ú. Ješín
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za kupní cenu 55 001,-- Kč,
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ
SLOVAN Velvary ve výši 250 000,-- Kč ve znění předloženého návrhu,
poskytnutí programových dotací z rozpočtu města na rok 2018 dle návrhu
předloženého radou města,
rozpočtové opatření č. 1/2018 ve znění předloženého materiálu,
uzavření Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem o dotaci na poskytování
sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb.,
zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení na rok 2018 ev.č. S-0216/SOC/2018 ve znění předloženého
materiálu.

Zastupitelstvo města neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Kamenný Most
a městem Velvary k zajištění výkonu činnosti podle zákona o obecní policii dle předloženého
návrhu.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města za období od uplynulého zasedání zastupitelstva,
zprávu přednesenou místostarostou města o probíhajících a připravovaných
investičních akcích,
zprávu o činnosti finančního výboru a kontrolního výboru,
Přehled dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2018,
záměr zřízení Fondu pro podporu obnovy památkové zóny Velvary,
informaci o konání blízkých kulturních akcí,
informace sdělené starostou města a veřejností v rámci rozpravy.

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

………………………………….
PhDr. Radim Wolák
starosta města

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