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. 9/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 12. prosince 2018 od 18:00 hod. v sálu městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.
Návrhová komise: pí. Štefaniková, Ing. Valchářová
Program jednání:
1. Úvod
2. Zpráva starosty o dění v posledním období
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí za rok 2018 a výhled 2019 – aktuální stav
5. Směrnice o ochraně osobních údajů - GDPR
6. Rozpočtové opatření č. 8/2018 - návrh
7. Rozpočet města Velvary pro rok 2019
8. Návrh střednědobého výhledu města Velvary pro léta 2020 - 2022
9. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu
provést stavbu v pozemku města parc. č. 1924/2 v k. ú. Velvary
10. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Velvary
11. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. OZV o nočním klidu
13. Souhlas se spolufinancováním dotačního projektu TJ Slovan Velvary
14. Fond města Velvary na obnovu a rozkvět památkové zóny
15. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
16. Rozprava
17. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:06 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 12 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
členy zastupitelstva města Ing. Vojtěchovského, p. Ledvinku a Mgr. Kuptíkovou, která se
dostaví později.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise pí. Štefanikovou a Ing. Valchářovou (PRO –
12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Ing. Saifrta a Mgr. Špičkovou
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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Poté starosta požádal zastupitelstvo města o návrhy na doplnění programu. Doplnění
programu nebylo žádným členem zastupitelstva navrženo, proto starosta města navrhl
program zasedání zastupitelstva města beze změn schválit. Program zasedání byl schválen
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
2. Zpráva starosty o dění v posledním období
Pan starosta přednesl svou zprávu, která mimo jiné obsahovala informace, které se ve městě
udály od posledního zasedání zastupitelstva města. Podrobná zpráva je zveřejněna ve
zpravodaji. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
S ohledem na nepřítomnost místostarosty přednesl zprávu o investičních akcích starosta.
Starosta informoval členy zastupitelstva o dokončené opravě domu č. p. 9 na náměstí Krále
Vladislava, o dokončené fasádě ve dvoře základní školy, o dokončení dláždění chodníků v ul.
Třebízského před základní uměleckou školou, o dokončení restaurování renesanční branky
v ul. Chržínská. Z důvodu chyb v projektu výstavby komunikace do obytného souboru Horův
mlýn nechala rada přepracovat projektovou dokumentaci.
V 18:16 hodin se na zasedání Zastupitelstva města dostavila členka zastupitelstva města Mgr.
Kuptíková, počet přítomných členů Zastupitelstva města se zvýšil na 13.
Předseda finančního výboru p. Jandouš informoval, že se finanční výbor sešel dne 26. 11.
2018 s radou města k projednání připomínek k návrhu rozpočtu města na rok 2019 a ke
střednědobému výhledu města na léta 2020 - 2022. Připomínky finančního výboru k návrhu
rozpočtu byly zapracovány. Předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Kolínková sdělila, že se
kontrolní výbor sešel v září 2018, další jednání se pravděpodobně uskuteční v lednu 2019.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu starosty o investičních akcích a informace
předsedy finančního výboru a předsedkyně kontrolního výboru o činnostech výborů.
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí za rok 2018 a výhled 2019 – aktuální stav
Starosta města seznámil zastupitelstvo města investičními projekty, které město realizovalo
v roce 2018 a s předpokládanými projekty, připravované pro rok 2019. Zastupitelstvo města
vzalo informaci o dotačních záměrech, investicích a akcích za rok 2018 a výhled pro rok 2019
na vědomí (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
5. Směrnice o ochraně osobních údajů - GDPR
Pověřenkyně na ochranu osobních údajů předložila návrhy směrnic k problematice GDPR
(Směrnice na ochranu osobních údajů a Směrnice k zajištění shody nakládání s osobními
údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v informačním
systému města Velvary). S ohledem na skutečnost, že směrnice ukládají povinnosti také
členům zastupitelstva města a členům výborů a komisí, je vhodné, aby uvedené směrnice
schválilo zastupitelstvo města. Rada města uvedené návrhy směrnic projednala na svém
jednání dne 3. 12. 2018 a doporučila je Zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města
schválilo Směrnici na ochranu osobních údajů a Směrnici k zajištění shody nakládání s
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osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
v informačním systému města Velvary, ve znění předložených návrhů (PRO – 13, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
6. Rozpočtové opatření č. 8/2018 - 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.8/2018. Na straně příjmů jsou: dotace Ministerstva vnitra pro
SDH, Ministerstva kultury – kostel sv. Jiří, vratka dotace Ministerstva obrany - oprava
válečného hrobu je přesunuta do r. 2019 a dále úpravy dle skutečnosti. Na straně výdajů jsou
zejména náklady na opravu fasády ZŠ a domu čp. 9 – vícepráce, úpravu plochy u ČOV a
úpravy rozpočtu dle skutečnosti. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8/2018
ve znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Rozpočet města Velvary pro rok 2019
Zastupitelstvu města byl předložen rozpočet města na rok 2019. Rozpočet je navržen jako
vyrovnaný s příjmy ve výši 70 781 158,-- Kč a s výdaji ve výši 70 781 158,-- Kč. O skladbě
rozpočtu jednala rada města, projednal jej i finanční výbor. Stejně jako v loňských letech
bude vytvořen zásobník akcí, z něhož se bude vybírat v průběhu roku dle potřeb, připravenosti
akcí, a dotačních možností. Tyto náklady budou kryty z dotačních prostředků a z rozpočtové
rezervy, která pro rozpočtovém opatření č. 8/2018 bude činit 28.289.963,-- Kč. Rada města
návrh rozpočtu projednala na svém jednání dne 19. 11. 2017, doporučila jej zastupitelstvu
města schválit a nechala jej vyvěsit ve stanovené lhůtě na úřední desce. Zastupitelstvo města
schválilo rozpočet města Velvary pro rok 2019 jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši Kč
70 781 158,-- (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Návrh Střednědobého výhledu města Velvary pro léta 2020-2022
Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města (územního samosprávného celku), který
slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 – 5 let následujících po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet. Sestavení výhledu je povinnost ze zákona č. 250/2000
Sb., rozpočtová pravidla územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města schválilo Střednědobého výhledu města Velvary pro léta 2020-2022 ve
znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést
stavbu v pozemku města parc. č. 1924/2 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a Smlouva o právu provést stavbu v pozemku města parc. č. 1924/2 v k. ú. Velvary mezi
městem Velvary a p.
, bytem Dřínov
. Jedná se o vybudování tlakové
kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 1606/13 v k. ú. Velvary (u benzinové pumpy), kde
investor plánuje vybudování stravovacího zařízení ve stylu amerického bistra. Trasa tlakové
kanalizace je plánována asfaltovou spojovací cestou pozemku parc. č. 1924/2 v k. ú. Velvary
(pozemek města) do revizní šachty v ulici Malovarská (pozemek parc. č. 1899/2 v k. ú. Velvary
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ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS). Rada návrhy smluv projednala na svém
jednání dne 19. 11. 2018 a doporučila je zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést
stavbu v pozemku města parc. č. 1924/2 v k. ú. Velvary ve znění předloženého návrhu (PRO –
13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Velvary
V souvislosti s přípravou nového systému evidence odpadů byla připravena obecně závazná
vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, která zavede nový systém od 1. 1. 2019. Rada materiál
projednala na svém jednání dne 19. 11. 2018 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
K uvedenému bodu byly veřejností vzneseny dotazy, zda je možné nadále odevzdávat papír
základní škole, zda se ve městě neuvažuje se sběrem baterií a zda bude možné označovat
odpadní nádoby, zda se má vyvézt či nikoliv. Na uvedené dotazy odpověděl starosta města –
nadále bude možné odevzdávat papír při sběru základní škole, baterie lze odevzdat na
hasičárně, do kontejnerů na drobný elektroodpad, které jsou rozmístěny po městě, např. u
zdravotního střediska nebo je možné baterie odevzdat v Jednotě. Nově se ještě uvažuje
s kontejnerem na použitý olej z domácnosti. Co se týká označení nádob, zda je možné ji vyvézt
či nikoliv, to bude ještě upřesněno, v některých městech na nádoby věší kartičky se zelenou a
červenou barvou (zelená = vyvézt, červená = nevyvážet). Zastupitelstvo města schválilo
obecně závaznou vyhlášku 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 (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvu města byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která umožní přiznání slev za rok 2018 v roce 2019 a zároveň umožní
slevy prostřednictvím nového systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2019. Rada návrh obecně závazné vyhlášky
projednala na svém jednání dne 3. 12. 2018 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
12. OZV o nočním klidu
Zastupitelstvu města byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, která
obsahuje akce města a spolků v roce 2019, při kterých bude ve městě v souladu s právními
předpisy zrušen noční klid. Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku o
nočním klidu ve znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Souhlas se spolufinancováním dotačního projektu TJ Slovan Velvary
TJ Slovan Velvary zažádala o dotaci z Programu 133 530 Podpora materiálně technické
základny sportu 2017 až 2024 na přestavbu budovy kabin s celkovými náklady projektu cca
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24,6 mil. Dotační titul nabízí krytí 2/3 nákladů s tím, že 1/3 (předpoklad 8,2 mil) si hradí
žadatel. Pokud prokáže, že dokrytí financování pokryje též z veřejných zdrojů, získá při
hodnocení bodové zvýhodnění. TJ Slovan vyjednal opět spolupráci s panem
,
jednatelem společnosti Barvy laky a. s. a majitelem klubu Bohemians Praha 1905, který ve
městě Velvary provozuje fotbalovou akademii, a který přislíbil, že částku nutnou na
kofinancování věnuje městu darem na sportovní využití. Město pak prostředky využije na
kofinancování projektu. Stejný postup byl domluven při akci obnovy travnatého povrchu
hřiště, kde vše proběhlo dle domluvy. Pokud město Velvary bude souhlasit s tím, že poskytne
finanční prostředky z vlastního rozpočtu k dofinancování tohoto projektu, není nuceno –
v případě, že by dohoda z jakéhokoli důvodu přestala platit – částku financovat ze svého.
Pokud by dar město nezískalo, neschválí kofinancování a TJ Slovan nebude moci dotaci
přijmout. Pokud se akce vydaří, dojde k významnému zhodnocení majetku města. Rada na
svém jednání dne 3. 12. 2018 o věci jednala a rozhodla se zastupitelstvu města doporučit
schválení tohoto souhlasu. Vyzvala ovšem též předsedu TJ Slovan Velvary, aby v lednu 2019
uspořádal jednání, na kterém bude podrobně projednán projektový záměr stavebních úprav a
přesně nastaven další postup. V rámci projednání uvedeného bodu vystoupil několikrát člen
zastupitelstva p. Jandouš, který upozornil na netransparentnost spolufinancování, pokud
spoluúčast zaplatí sponzoři. Dále sdělil svou obavu, aby město nemuselo svůj závazek splnit i
v případě, pokud neobdrží slíbený sponzorský dar. Členka zastupitelstva města pí. Štefaniková
navrhla, aby byl souhlas podmíněn poskytnutím sponzorského daru. Starosta přislíbil, že
navrhne p.
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o poskytnutí daru v případě
poskytnutí uvedené dotace. Dále přislíbil, že se v průběhu ledna 2019 uskuteční schůzka
s projektantem, při které bude záměr členům zastupitelstva blíže představen. Poté nechal o
návrhu usnesení hlasovat. Zastupitelstvo města souhlasilo s tím, že v případě úspěchu dotační
žádosti spolku TJ Slovan Velvary poskytne finanční prostředky z vlastního rozpočtu k
dofinancování projektu Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu TJ Slovan Velvary ve
výši, kterou požaduje Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017
až 2024, resp. Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základy sportu – ÚSC,
SK a TJ vyhlášený MŠMT 11. září 2018 (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 3).
14. Fond města Velvary na obnovu a rozkvět památkové zóny
Po několika jednáních zastupitelstva města v loňském roce se předkládá návrh statutu Fondu
města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny města Velvary (FORP). Jeho znění je
inspirované Fondem regenerace ve městě Mšeno a několika dalšími programy vyhlašovanými
městy s památkovou zónou. Po prvním roce chodu Fondu bude dokument případně upraven.
Starosta města věří, že zřízení tohoto fondu přispěje k motivaci vlastníků nemovitosti
v památkové zóně a jejím bezprostředním okolí k péči o své nemovitosti v souladu s duchem
rádné památkové péče. Dalším krokem bude jmenování nové Pracovní skupiny pro regeneraci
MPZ Velvary a jmenování pracovníka pověřeného řízením Fondu. V rámci projednání
uvedeného bodu se zeptala pí. Chromčíková, zda nebude příspěvek pouze pro vlastníky
kulturních památek. Starosta v této souvislosti sdělil, že příspěvek je určen pro všechny,
nejenom pro vlastníky kulturních památek. Město naopak nebude ani znevýhodňovat ty, kteří
si zajistí kofinancování od dalších poskytovatelů dotací. Zastupitelstvo města schválilo Statut
Fondu města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny města Velvary ve znění
předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
15. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
Starosta města a členové zastupitelstva pozvali občany na tyto akce:
16. 12. 2018 – benefice pro Lauru v městském muzeu,
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25. 12. 2018 – vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny,
27. 12. 2018 – Česká Mše Vánoční, J. J. Ryby v kostele sv. Kateřiny,
1. 1. 2019 – ohňostroj na náměstí,
6. 1. 2019 – Tříkrálová sbírka.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o kulturních a společenských akcích.
11. Rozprava
V rámci rozpravy vystoupila členka zastupitelstva města Mgr. Kolínková, která požádala o
instalaci betonového pingpongového stolu v areálu Malovarského rybníku. Starosta instalaci
přislíbil. Dále Mgr. Kolínková navrhla, zda by zde do budoucna nemohlo být vybudováno
hřiště pro volejbal.
V rámci rozpravy dále vystoupil člen zastupitelstva města p. Jandouš, který upozornil na
vrata u restaurované branky v ul. Chržínská. Branka prý byla opravena krásně, ale vrata tam
nepasují. Starosta v této souvislosti uvedl, že vrata jsou osazena křivě, bude iniciovat na jaře
úpravu.
Dále v rámci rozpravy vystoupil p.
, který připomněl provoz nákladních vozidel na cestě
z Velvar směrem na Radovič a opětovně žádá město o zajištění zklidnění dopravy v této
lokalitě. Starosta v této souvislosti uvedl, že uvedený problém byl projednán se zástupci
odboru dopravy Městského úřadu Slaný a Dopravním inspektorátem Policie ČR v Kladně, ale
nepodařilo se najít vhodné řešení, které by zároveň zamezilo častému průjezdu a zároveň
neomezilo rezidenty na Radoviči. Zákaz vjezdu nákladních vozidel zde již osazen je nyní.
Starosta přislíbil, že se danou otázkou bude dále zabývat.
Dále byl v rámci rozpravy vzesen dotaz, zda by nebylo vhodné upravit podobu budovy bývalé
spořitelny do historizujícího stavu, neb to kdysi byla výstavní klasicistní zdobená budova.
Starosta města tlumočil požadavek památkářů, aby při opravě fasády budovy bývalé
spořitelny byla zachována podoba současné omítky a keramické obklady. Památkáři prý
považují současnou podobu také za památkově hodnotnou a nechtějí se vzhledem budovy
vracet do minulosti.
Dále bylo ze strany veřejnosti upozorněno na probíhající řízení EIA k obchvatu města
Velvary. V této souvislosti starosta města připomněl, že obchvat města se projektuje už od
roku 2007. Jelikož vyjádření dotčených orgánů projektantce propadla, probíhají nyní práce
od začátku. V této souvislosti stále město neuzavřelo dohodu se společností Sterling
Investments, která požádala o změnu č. 5 územního plánu.
Členka zastupitelstva města Mgr. Kolínková se zeptala na stav prací v hotelu Záložna.
Starosta v této souvislosti uvedl, že byly zhotoveny veškeré sondy pro statiky. Do konce února
2019 má být hotová projektová dokumentace včetně rozpočtu. Pak město vyhlásí veřejnou
sbírku.
Dále v rámci rozpravy vystoupila pí.
, která se zeptala, zda je mimo silvestra ve
městě zakázáno používání zábavní pyrotechniky, a upozornila na parkující kamiony od
benzínové čerpací stanice směrem k prodejně Střechy Comax, což je dle jejího názoru
nebezpečné pro řidiče osobních automobilů, které zde projíždějí. Starosta v této souvislosti
uvedl, že město má obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje používání zábavní pyrotechniky
mimo dny 31. prosince a 1. ledna. Problematické však je vymáhání uvedené vyhlášky. Ve věci
parkování nákladních vozidel u Benziny již město požádalo o schválení zákazu zastavení
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v této lokalitě a dále pak na staré silnici I/16 k Benzině od hřbitova (v této lokalitě je to
s ohledem na nepořádek po řidičích nákladních vozidel).
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
12. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 20:20 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. 9/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 12. prosince 2018 od 18:00 hod. v sále městského muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

program zasedání zastupitelstva města,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.) a návrhovou komisi (pí.
Štefaniková, Ing. Valchářová),
Směrnici na ochranu osobních údajů ve znění předloženého návrhu,
Směrnici k zajištění shody nakládání s osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v informačním systému města
Velvary, ve znění předloženého návrhu,
rozpočtové opatření č. 8/2018, ve znění přiloženého materiálu,
rozpočet města Velvary pro rok 2019 jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši Kč
70 781 158,--,
Střednědobý výhled rozpočtu města Velvary na rok 2020 – 2022, ve znění přiloženého
materiálu,
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést
stavbu v pozemku města parc. č. 1924/2 k. ú. Velvary, ve znění předloženého návrhu,
obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění předloženého návrhu,
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění
předloženého návrhu,
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, ve znění předloženého návrhu,
Statut Fondu města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny města Velvary
v předloženém znění.

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že v případě úspěchu dotační žádosti spolku TJ Slovan
Velvary poskytne finanční prostředky z vlastního rozpočtu k dofinancování projektu
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu TJ Slovan Velvary ve výši, kterou požaduje
Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, resp.
Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základy sportu – ÚSC, SK a TJ
vyhlášený MŠMT 11. září 2018.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města,
zprávu přednesenou starostou města o probíhajících a připravovaných investičních
akcích,
informace přednesené předsedou finančního výboru a předsedkyní kontrolního
výboru,
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-

informaci o dotačních záměrech, investic a akcí pro rok 2019,
informaci o konání blízkých kulturních, společenských a dalších akcí,
informace členů zastupitelstva města a občanů sdělených v rámci rozpravy.

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

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

………………………………….
Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
ověřovatel
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