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. 4/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 20. června 2018 od 18:00 hod. v sálu městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, pí. Vosmíková
Návrhová komise: Ing. Tlustá, Mgr. Kolínková
Program jednání:
1. Úvod
2. Zpráva starosty o dění ve městě
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2018
5. Rozpočtové opatření č. 3/2018 - návrh
6. Účetní závěrka města Velvary za rok 2017
7. Závěrečný účet města Velvary za rok 2017
8. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
9. Prodej pozemků parc. č. 470/8 a 476/6 v k. ú. Velvary z důvodu narovnání právních
vztahů
10. Návrh na vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1957/1, 857/1 v k. ú.
Velvary
11. Odkup části pozemku parc. č. 1974/1 v k. ú. Velvary ve vlastnictví SŽDC
12. Prodej pozemku č. 5 (nově parc. č. 1414/25 v k. ú. Velvary) z části pozemku města
parc. č. 1414/1 v k. ú. Velvary
13. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podzemního
komunikačního vedení v pozemku parc. č. 1817/1 v k. ú. Velvary
14. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní a společenské akce
15. Rozprava
16. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 10 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
členy zastupitelstva města Bc. Ježka, pí. Štefanikovou, Ing. Valchářovou a
Ing. Vojtěchovského. Patnáctý mandát je neobsazen, neboť již není žádný další náhradník.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Ing. Tlustou a Mgr. Kolínkovou (PRO – 10,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Ing. Saifrta a pí. Vosmíkovou (PRO –
10, 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 – za bod 13. vložit nový bod 14. s názvem Směna pozemků parc. č. PK 948/2 a
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parc. č. 1805 v k. ú. Velvary pro potřebu projektu Malovarské mokřady. Stávající body
programu 14., 15. a 16. navrhl starosta nově označit jako body 15., 16. a 17. Poté starosta
města navrhl takto upravený program zasedání zastupitelstva města schválit. Program
zasedání byl schválen dle upraveného návrhu (PRO – 10, 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 investičních akcích, zprávy z jednání výborů
S ohledem na skutečnost, že místostarosta města byl omluven, přednesl zprávu o investičních
akcích starosta města. Starosta informoval o průběhu oprav krovu, střešní krytiny a fasády na
domě č. p. 9 na náměstí Krále Vladislava, o průběhu oprav vodní nádrže na Velké Bučině, o
průběhu restaurování vitráží v kostele sv. Jiří, o průběhu restaurování branky v ul. Chržínská,
o přípravě restaurování sochy sv. Kateřiny u kostela sv. Kateřiny, o přípravě opravy hřbitovní
zdi a o průběhu opravy mostu v ul. Za Roudnickou branou. Starosta v rámci uvedeného bodu
informoval, že anketa o hodnocení základní školy bude vyhlášena v průběhu června 2018.
Zastupitelstvo města vzalo informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních
akcích ve městě na vědomí.
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2018
Starosta města informoval o průběhu projektu protipovodňového varovného systému. Již byly
instalovány nové hlásiče městského rozhlasu, hladinoměry na Bakovském potoku a srážkoměr
na Velké Bučině. Po dokončení projektu bude probíhat 2 měsíční testování. Bylo vyhlášeno 2x
výběrové řízení na stavbu objektu Ú-čka v areálu Malovarského rybníku, ale nebyla podána
žádná nabídka. Bude požádáno o prodloužení termínu dokončení realizace projektu a
výběrové řízení bude vyhlášeno znovu. Byla přiznána dotace na vytvoření 2 pracovních míst
asistentů prevence kriminality. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou informaci na vědomí.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2018 - návrh
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. 3/2018. Na straně příjmů je příjem z prodeje vozidla
MULTICAR, pokuty městské policie a úpravy dle skutečnosti. Na straně výdajů se projevil
zejména účelově vázaný příspěvek pro základní školu (revize elektroinstalace, úpravy WC,
zateplení fasády budovy ZŠ do dvora a pořízení 3D tiskárny), náklady na restaurátorské
práce v kostele sv Jiří a s tím související geodetické zaměření kostela, náklady na úpravu
rozvodu veřejného osvětlení v Malovarské ulici, na geodetické zaměření budovy ZŠ a dále
náklady na pořízení majetku a to nemovitého: pozemek Ješín i movitého: traktor pro
technickou četu města. Na straně příjmů i výdajů je navýšení o 7 000 000,--Kč, paragraf 6330
– převody mezi účty města. Tato částka rozpočtem pouze prochází. Rada města projednala
uvedené rozpočtové opatření na svém jednání dne 18. 6. 2018 a doporučila jej zastupitelstvu
města schválit. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018 ve znění
předloženého návrhu (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Účetní závěrka města Velvary za rok 2017
Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. byla zastupitelstvu města předložena ke schválení účetní
závěrka Města Velvary za rok 2017. Komise pro schvalování účetních závěrek ve složení: Ing.
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Jitka Valchářová, Marcela Hirmerová, Ing. Alena Srbová účetní závěrku předběžně
projednala a předkládá ji zastupitelstvu města. Finanční výbor účetní závěrku projednal na
svém jednání dne 3. 5. 2018. Rada města účetní závěrku projednala na svém jednání dne 28.
5. 2018 a doporučila ji zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města schválilo účetní
závěrku města Velvary za rok 2017 v souladu s předloženým návrhem (PRO – 10, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
7. Závěrečný účet města Velvary za rok 2017
V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nutné po skončení
kalendářního roku zpracovat údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. Městský úřad
předložil zastupitelstvu města závěrečný účet za rok 2017. Město v roce 2017 hospodařilo
s rozpočtem, který byl schválen jako vyrovnaný, s celkovými příjmy a výdaji ve výši 67 260
000,-- Kč. Město Velvary dosáhlo ve skutečnosti v roce 2017 celkových příjmů ve výši 93 061
549,19 Kč, celkových výdajů ve výši 83 659 403,46 Kč. Hospodaření města tak v roce 2017
skončilo přebytkem ve výši 9 402 145,73 Kč. Rada města závěrečný účet města Velvary za rok
2017 projednala na svém jednání dne 28. 5. 2018 a doporučila jej zastupitelstvu města
schválit bez výhrad. Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města za rok 2017 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bez výhrad (PRO – 10,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. 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.
Rada materiál projednala na svém jednání dne 4. 6. 2018 a doporučuje jej zastupitelstvu
města schválit. Zastupitelstvo města schválilo vyřazení poškozených a neupotřebitelných
předmětů z inventáře města ve znění přiloženého materiálu (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL
SE – 0).
9. Prodej pozemků parc. č. 470/8 a 476/6 v k. ú. Velvary z důvodu narovnání právních vztahů
Zastupitelstvo města schválilo dne 25. 4. 2018 záměr prodeje pozemků parc. č. 470/8 a 476/6
v k. ú. Velvary. Ve lhůtě vyvěšení na úřední desce se jiný zájemce nepřihlásil. Již dříve paní
předložila žádost o odkoupení pozemků parc. č. 470/8 o výměře 81 m² a
pozemek parc. č. 476/6 o výměře 166 m², druh pozemku zahrada, jelikož je spoluvlastníkem
sousedícího pozemku parc. č. 468/4. Jako záměr využití pozemku uvádí zahradu s výsadbou
ovocných stromů. Pozemky se navrhují odprodat za cenu stanovenou v záměru prodeje za
100,- Kč/m2, celková kupní cena činí 24.700,- Kč. Tato obvyklá cena je používána na území
Velvar k narovnání právního vztahu mezi městem a občany. Rada projednala uvedený bod na
svém jednání dne 4. 6. 2018 a doporučuje prodej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo
města schválilo prodej pozemků parc. č. 470/8 a 476/6 v k. ú. Velvary pí.
v souladu s předloženým návrhem (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Návrh na vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1957/1 a 857/1 v k. ú. Velvary
Předkládá se návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemků parc. č. 1957/1 a 857/1 v k. ú.
Velvary na základě žádosti společnosti Meritum Kladno – Projekce s.r.o., která je pověřena
společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o části pozemků v ul. Malovarská, které společnost
použije k výstavbě trafostanice pro výstavbu 8 RD v této lokalitě. Pro stanovení obvyklé ceny
částí pozemků byl požádán
, odhadce nemovitostí. Obvyklá cena byla
stanovena ve výši 30 000,-- Kč. Rada města uvedený návrh projednala na svém jednání dne 4.
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6. 2018 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města schválilo
vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1957/1 a 857/1 v k. ú. Velvary v souladu
s předloženým návrhem (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Odkup části pozemku parc. č. 1974/1 v k. ú. Velvary ve vlastnictví SŽDC
Z důvodu plánované rekonstrukce kanalizace v ulici Petra Bezruče vydala Správa železniční a
dopravní cesty stanovisko, že před vydáním stavebního povolení musí město Velvary zažádat o
odkup části pozemku parc. č. 1974/1 v k. ú. Velvary, aby vznikl logicky uzavřený celek
pozemku, a dále musí město Velvary zažádat o uzavření nájemní smlouvy na dočasný zábor
části pozemku parc. č. 1974/1 v k. ú. Velvary. Rada města uvedený bod projednala na svém
jednání dne 4. 6. 2018 a doporučila zastupitelstvu města s odkupem pozemku parc. č. 1974/1
v k. ú. Velvary vyslovit souhlas. Zastupitelstvo města schválilo odkup části pozemků parc. č.
1974/1 v k. ú. Velvary od SŽDC v souladu s předloženým návrhem (PRO – 10, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
12. Prodej pozemku č. 5 (nově parc. č. 1414/25 v kat. území Velvary) – části pozemku města
parc. č. 1414/1 v k. ú. Velvary – pozemky k výstavbě RD u Horova mlýna
Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení záměru prodeje 8 pozemků vhodných pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě K Horovu mlýnu. Nabídka pozemků byla zveřejněna na portálu
Aukro.cz, přičemž jako nejnižší podání byla stanovena cena 1565 Kč/m2, kterou zastupitelstvo
města stanovilo jako cenu minimální. Dne 18. 5. 2018 zakoupil na portálu Aukro.cz čtvrtý
pozemek do vlastnictví p.
. Jedná se o
pozemek označený jako č. 5 o celkové rozloze 759 m2 za kupní cenu 1 187 835,00 Kč.
Průběžná bilance akce Obytného souboru Horův mlýn:
Přípojky
2.465.377,30 Kč (vč. DPH)
Komunikace 4.866.686,50 Kč (vč. DPH)
Celkem
7.332.063,80 Kč vč. DPH
+ náklady na předělání přečerpávací stanice
Zatím se prodaly 4 pozemky za celkovou částku 5.230.230,-- Kč
Návrh prodeje pozemku č. 5 p.
projednala rada města na svém jednání
dne 28. 5. 2018 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města schválilo
prodej pozemku č. 5 (nově parc. č. 1414/25 v kat. území Velvary) – části pozemku města parc.
č. 1414/1 v k. ú. Velvary o celkové rozloze 759 m2 p.
, za kupní cenu 1 187 835,00 Kč (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podzemního
komunikačního vedení v pozemku parc. č. 1817/1 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy mezi ČTI a.s. zastoupenou
,
bytem Žerotín, okr. Louny a městem Velvary na zřízení, provozování, údržby a oprav
podzemního komunikačního vedení na parc. č. 1817/1 v k. ú. Velvary, v ul. Nábřeží, ve
Velvarech. Rozsah břemene je 10 bm + nový rozvaděč na místě stávajícího. Výše jednorázové
náhrady odpovídá schválenému ceníku města. Rada města předmětný materiál projednala na
svém jednání dne 18. 6. 2018 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo
města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podzemního
komunikačního vedení v pozemku parc. č. 1817/1 v k. ú. Velvary v souladu s předloženým
návrhem (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
14. Směna pozemků parc. č. PK 948/2 a parc. č. 1805 v k. ú. Velvary pro potřebu projektu
Malovarské mokřady
Zastupitelstvo města Velvary na svém zasedání dne 25. 4. 2018 schválilo záměr směny
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pozemků parc. č. PK 948/2 a parc. č. 1805 v k. ú. Velvary. Záměr směny pozemků byl vyvěšen
na úřední desce města od 26. 4. 2018 do 12. 5. 2018 bez připomínek. Rada města uvedený
materiál projednala dne 18. 6. 2018 a doporučila zastupitelstvu města směnu pozemků
schválit. Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku parc. č. PK 948/2 v k. ú. Velvary ve
vlastnictví p.
za pozemek parc. č. 1805 v k. ú. Velvary ve vlastnictví města Velvary s tím,
že pan
doplatí částku 26.170,-- Kč jako rozdíl odhadní ceny (PRO – 10, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
15. Pozvánky na blízké kulturní a společenské akce
Starosta města pozval členy zastupitelstva a občany na oslavu výročí 100 let založení
republiky, která se bude konat dne 25. 10. 2018 a dále pozval všechny přítomné ke
komunálním volbám, které se uskuteční ve dnech 5. – 6. 10. 2018. Zastupitelstvo města vzalo
na vědomí informaci o kulturních a společenských akcích sdělené starostou města.
16. Rozprava
V rámci rozpravy vystoupila členka zastupitelstva města Mgr. Kolínková, která vznesla dotaz,
zda je možné na spodním hřbitově nahradit pumpu kohoutkem. Starosta v této souvislosti
sdělil, že v uvedeném místě není přívod elektrické energie a pokud by tam měla být elektřina
přivedena, musel by se nejdříve provést archeologický průzkum, protože hřbitov je chráněnou
kulturní památkou. Dodal, že to není nemožné, že bychom na spodním hřbitově elektřinu i
jindy potřebovali, ale že je nutné zvážit, zda případné náklady na rozkopání a úpravu cest
budou adekvátní výsledku.
Dále Mgr. Kolínková požádala, zda by městská policie mohla řešit nákladní vozidla, která
stojí na komunikaci u čerpací stanice. V této souvislosti starosta uvedl, že uvedený problém
bude předmětem schůzky s odborem dopravy Městského úřadu Slaný a dopravní policií, která
se uskuteční příští týden.
Dále v rámci rozpravy vystoupil člen zastupitelstva města p. Jandouš, který upozornil na
nepřehlednou křižovatku u základní školy, směrem ke kinu. Pokud někdo vyjíždí od bytovek,
nevidí vozidlo, které jede směrem od Velké Bučiny. Požádal, zda by nemohlo být k této
křižovatce umístěno zrcadlo. Vedoucí odboru správy majetku upozornil, že komunikace ve
směru na Velkou Bučinu je ve správě Středočeského kraje. Starosta přislíbil, že uvedený
požadavek posoudí.
Členka zastupitelstva města pí. Vosmíková upozornila na nebezpečný strom ve dvoře školy.
Při velkém větru se nakláněl a praskal. Starosta upozornil, že se uvedený problém probíral na
provozní poradě a bylo dohodnuto, že se stav uvedeného stromu nechá odborně posoudit.
Starosta v rámci rozpravy také informoval, že ve škole vyschla studna.
Dále vystoupil člen zastupitelstva města Ing. Saifrt, který se zeptal na to, co se bude dít se
suchými stromy v ul. Nabdínská. V této souvislosti vedoucí odboru správy majetku upozornil,
že se suché stromy budou kácet, ale až bude ukončena uzavírka komunikace z Nabdína na
Černuc.
V rámci rozpravy také vystoupil p.
, který se zeptal, zda bude upravena přednost v ul.
Pražská v bráně. Starosta uvedl, že tento návrh bude také předmětem schůzky s odborem
dopravy Měú Slaný a dopravní policií, ale Městským úřadem Velvary není změna přednosti
podporována.
Dále se p.

zeptal, zda se uvažuje o opravě chodníku mezi víceúčelovým hřištěm a
5

železniční tratí. Starosta v této věci uvedl, že je problém i s opravou chodníku mezi
Dřevařskými závody a tratí. SŽDC nepovoluje novou výstavbu u trati. Cestu by bylo možné
zpevnit přírodně (mlat, šotolina), bude projednáno na provozní poradě.
V rámci rozpravy také vystoupil p.
, který se zeptal, zda by mohla být na cestě z Velké
Bučiny do města umístěna u silnice alespoň jedna lavička. Starosta přislíbil, že umístění
lavičky prověří, bude nutno zjistit, zda tam má město vhodný pozemek (jedná se o komunikaci
krajskou).
Dále p.
upozornil, že se u nádrže na Velké Bučině kácely stromy. Starosta uvedl, že
požadavek na vykácení uvedených stromů vzešel od místních občanů, přičemž bude v okolí
nádrže provedena nová výsadba. V této souvislosti také p.
upozornil, že se při
rekonstrukci vodní nádrže na Velké Bučině zabetonoval sběrač, který odváděl dešťovou vodu
ze silnice, přičemž nyní teče veškerá voda po silnici. Starosta přislíbil, že uvedenou
připomínku projedná se stavebním dozorem a s dodavatelem stavby při kontrolním dni. Dále
se p.
zeptal, jak pokračují práce na opravě sálu hotelu Záložna. Starosta v této věci
uvedl, že město má vydáno stavební povolení, ale objekt byl nyní posouzen statikem, který
upozornil na špatný stavební stav objektu. Hrozí propadnutí podlah v předsálí do sklepa a
zřícení balkónu. Nyní se hledají opatření, jak se s problémy stavebně technickým řešením
vypořádat. Dále se p.
zeptal, kdy bude veřejně projednána změna územního plánu č.
6. V této souvislosti starosta uvedl, že veřejné projednání změny územního plánu č. 6
proběhlo dne 20. 6. 2018. Dále se p.
zeptal na stav dotace na splaškovou kanalizaci
na Velké Bučině. Starosta uvedl, že město bylo poskytovatelem dotace několikrát vyzváno
k doplnění žádosti, nyní žádost prošla formálním hodnocením a obdržela 40 bodů, nyní se
čeká, zda bude bodové hodnocení dostatečné k poskytnutí dotace. Nakonec se p.
zeptal, zda se bude instalovat kamera městského kamerového systému na Velké Bučině.
Starosta v této věci uvedl, že s rozšířením kamerového systému se počítá v 2. pololetí tohoto
roku, v oblasti Velké Bučiny se hledá vhodné technické řešení.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené starostou a občany v rámci rozpravy.
17. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:20 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. 4/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 20. června 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 (Ing. Tlustá, Mgr.
Kolínková),
rozpočtové opatření č. 3/2018 ve znění přiloženého materiálu,
účetní závěrku Města Velvary, IČ: 00235105, sestavenou ke dni 31. 12. 2017 a
výsledek hospodaření včetně jeho rozdělení,
závěrečný účet města za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2017 bez výhrad,
vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventarizačního seznamu
města v souladu s předloženým návrhem,
prodej pozemku parc.č. 470/8 o výměře 81 m² a parc. č. 476/6 o výměře 166 m² oba
v k. ú. Velvary za cenu 24 700,-- Kč paní
, bytem
přičemž kupující uhradí náklady spojené se zápisem prodeje do Katastru
nemovitostí,
vyhlášení záměru prodeje části pozemků parc. č. 1957/1 a 857/1 v k. ú. Velvary,
přičemž náklady na rozdělení pozemků a případné další náklady hradí kupující,
odkoupení části pozemku parc. č. 1974/1 v k. ú. Velvary, ve vlastnictví SŽDC,
prodej části pozemku parc. č. 1414/1 v kat. území Velvary (dle oddělovacího
geometrického plánu pozemek parc. č. 1414/25 v kat. území Velvary) o rozloze 759
m2 do vlastnictví p.
za kupní cenu 1 187 835,00 Kč,
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v pozemku města parc. č.
1817/1 v k.ú. Velvary v souladu s předloženým návrhem,
směnu pozemku parc. č. PK 948/2 v k. ú. Velvary ve vlastnictví p.
za pozemek
parc. č. 1805 v k. ú. Velvary ve vlastnictví města Velvary s tím, že pan
doplatí
částku 26.170,-- Kč jako rozdíl odhadní ceny.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města za období od uplynulého zasedání zastupitelstva,
zprávu přednesenou starostou města o probíhajících a připravovaných investičních
akcích,
Přehled dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2018,
informaci o konání blízkých kulturních a společenských akcí,
informace sdělené starostou města a veřejností v rámci rozpravy.

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

………………………………….
PhDr. Radim Wolák
starosta města
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………………………………….
Radka Vosmíková
ověřovatel
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