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. 4/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 22. května 2019 od 18:00 hod. v klubovně hasičské zbrojnice
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.
Návrhová komise: Ing. Tlustá, Mgr. Kolínková

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 – aktuální stav a výhled
5. Rozpočtové opatření č. 4/2019 – návrh
6. Návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku města parc. č. 503/4 v k. ú. Velvary
7. Návrh prodeje části pozemku města parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina
8. Uzavření smlouvy o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury Vodovod
– část K Horovu mlýnu
9. Návrh záměru směny části pozemku města parc. č. 832/1 v k. ú. Velvary za část
pozemku parc. č. 816/11 v k. ú. Velvary
10. Prodej pozemku č. 4 (nově parc. č. 1414/23 v k. ú. Velvary), části pozemku města
parc. č. 1414/1 v k. ú. Velvary
11. Prodej pozemku č. 6 (nově parc. č. 1414/26 v k. ú. Velvary), části pozemku města
parc. č. 1414/1 v k. ú. Velvary
12. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
13. Rozprava
14. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 14 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
místostarostku Ing. Valchářovou, který se nemůže zasedání zúčastnit.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Ing. Tlustou a Mgr. Kolínkovou (PRO – 14,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Ing. Saifrta a Mgr. Špičkovou (PRO –
14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Poté starosta požádal zastupitelstvo města o návrhy na doplnění programu. Starosta města
navrhl doplnit do programu nový bod 12. Podání žádosti o podporu v rámci Programu MMR
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117D082 – Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Členka
zastupitelstva Mgr. Kuptíková navrhla doplnit do programu doplnit nový bod 13. Opatření
v boji proti změně klimatu. Stávající body 12., 13. a 14. se nově označují jako body 14., 15. a
16. Program zasedání byl schválen (PRO – 14, 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. Informace jsou průběžně zveřejňovány ve
zpravodaji. Krom jiného zmínil zejména zdařilé oslavy 155. let výročí založení SDH Velvary,
pohovořil i o právě skončené návštěvě paní hejtmanky a paní ministryně financí a poděkoval
všem, kdo pomohli z organizací. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Místostarosta informoval o průběhu prací na výstavbě silnice v obytném souboru K Horovu
mlýnu. Stavba by měla být předána městu 3. 6. 2019. Dále místostarosta informoval, že by
měla být do konce měsíce května dokončena oprava chodníku v ul. Za Roudnickou branou.
Probíhá výstavba víceúčelového objektu Účko. Dále probíhají projekční práce na úpravě
projektu splaškové kanalizace na Velké Bučině. Výstavba bude zahájena pravděpodobně
v roce 2020. Dokončuje se projekt a rozpočet rekonstrukce sálu hotelu Záložna. Starosta
dodal, že dne 23. 5. 2019 bude dokončeno restaurování vitráží v kostele sv. Jiří, zbývají jen
dokončovací práce na kamenném ostění.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu místostarosty o investičních akcích.
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí – aktuální stav a výhled
Starosta města informoval o přípravě podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sálu hotelu
Záložna. Město získalo dotaci z OPŽP na projekt „Obnova krajinných struktur ve
Velvarech“. V červnu by se mělo realizovat výběrové řízení na dodavatele výsadby. Rada
schválil objednání projektu revitalizace zeleně v intravilánu města. Dosud nebylo rozhodnuto
o žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Petra Bezruče. Město neobdrželo dotaci ze SFDI na
výstavbu chodníku v ul. Malovarská, žádost sice formálně vyhověla, ale nebyla podpořena
z důvodu nedostatku prostředků. Bude podána znovu. Dále starosta města informoval, že
v rámci projektu Chytré Velvary 2030 byl vybrán Manažer strategického řízení a komunikace
pro uvedený projekt. Na uvedené místo byla vybrána Mgr. Michaela Kuptíková, která bude za
projekt zodpovídat. V rámci projektu vznikne nový plán rozvoje města a další důležité
dokumenty. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí přehled dotačních záměrů, investic a akcí.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2019 – 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.4/2019. Na straně příjmů se projevují jednak dotace, a to:
předpokládaná výše dotace v roce 2019 MPSV „Chytré Velvary“ a Asistenti prevence
kriminality (oba projekty trvají do roku 2021), dotace MPSV na sociální práci a dotace od
úřadu práce. Dále je významný příjem z prodeje pozemků K Horovu mlýnu. Některé platby
jsou jak na straně příjmů tak výdajů, rozpočtem tedy pouze prochází – dotace pro základní
školu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a převody mezi účty města. Na straně
výdajů se projevují náklady na projekty financované s pomocí dotací: „Chytré Velvary“ a
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Asistenti prevence kriminality, náklady na městský mobiliář, na opravu chodníků v Chržínské
ulici a náklady v souvislosti s připravovaným projektem Obnova krajinných struktur ve
Velvarech, který je financován s pomocí dotace OPŽP. Zastupitelstvo města schválilo
rozpočtové opatření č. 4/2019 ve znění předloženého materiálu (PRO – 14, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
6. Návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku města parc. č. 503/4 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byla předložena žádost paní
, bytem Velvary,
o prodej části pozemku města parc. č. 503/4 v k. ú. Velvary. Jedná se o
pozemek města v ulici U Cukrovaru o výměře 191 m2 – ostatní plocha, který slouží jako
přístup k nemovitostem čp. 234 a čp. 423 (areál p.
). Žadatelka žádá o prodej části
pozemku případně pronájem o výměře 42,34 m2 z důvodu stání vozidel a zamezování přístupu
na přední zahradu RD čp. 234 a k odpadní jímce. Případným prodejem nebo pronájmem
dojde k zúžení přístupové komunikace, což může vadit vlastníku sousední nemovitosti
případně záchranným složkám IZS. Navíc na požadované části pozemku je umístěn uzávěr
plynu pro nemovitost čp. 423. Přílohou jsou stanoviska vedoucích odborů, prodej zamítají,
pronájem je sporný. Žadatelka byla na vše upozorněna, přesto na žádosti trvá. Řešením by
bylo i umístění značky Zákaz stání. Dále bylo žadatelce doporučeno, aby si vjezd na zahradu
označila. Obecně se prodej přístupových komunikací k objektům nedoporučuje. Rada o
žádosti jednala na svém jednání dne 15. 4. 2019 a doporučuje zastupitelstvu města
vyhlášením záměru prodeje neschválit. Zastupitelstvo města neschválilo vyhlášení záměru
prodeje části pozemku parc. č. 503/4 v k. ú. Velvary (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0).
7. Návrh prodeje části pozemku města parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina
Zastupitelstvu města byl předložen návrh prodeje části pozemku města parc. č. 565/1 v k. ú.
Velká Bučina paní
,
, Kralupy nad Vltavou. Jedná se o
část pozemku, na kterém stojí část rodinného domu čp. 37, Velká Bučina, který koupila do
svého vlastnictví v roce 2018 a za účelem narovnání právního vztahu. Z nově vypracovaného
geometrického plánu, který požadovala doložit jejich banka k čerpanému úvěru při koupi,
vyplývá, že se jedná celkem o 2 m2. Záměr prodeje schválilo zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 20. 3. 2019, záměr byl zveřejněn na úřední desce města ve dnech 22. 3. –
7. 4. 2019. Jiný zájemce se v této době nepřihlásil. Rada návrh prodeje části pozemku
projednala na svém jednání dne 14. 4. 2019 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina o
výměře 2 m2 za účelem narovnání právního vztahu za cenu 100,-- Kč/1 m2 paní
s tím, že kupující uhradí náklady spojené s rozdělením pozemku a se zápisem do
Katastru nemovitostí. (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Uzavření smlouvy o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury Vodovod –
část K Horovu mlýnu
Dne 19. 11. 2018 byl zkolaudován vodovod pro stavební parcely v Obytném souboru k
Horovu mlýnu. Tento vodovod byl vybudován na pozemcích parc. č. 1414/1, 1913/1, 1412/1 v
k. ú. Velvary (uvedené pozemky jsou ve vlastnictví města Velvary). Provozovatelem
Vodárenské infrastruktury ve městě Velvary jsou Středočeské vodárny, a.s. spolu s Vodárny
Kladno – Mělník, a.s., kteří jsou většinovým vlastníkem vodárenské infrastruktury. Z toho
důvodu byla vypracována smlouva o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury,
aby vodovodní řad v lokalitě Horův mlýn byl také provozován stejným provozovatelem. Rada
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návrh uvedené smlouvy projednala na svém jednání dne 29. 4. 2019 a doporučila jej
zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města Smlouvu o vkladu, pachtu a provozování
vodárenské infrastruktury Vodovod – část K Horovu mlýnu v předloženém znění schválilo
(PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Návrh záměru směny části pozemku města parc. č. 832/1 v k. ú. Velvary za část pozemku
parc. č. 816/11 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen záměr směny části pozemku města parc. č. 832/1 v k. ú.
Velvary za část pozemku parc. č. 816/11 v k. ú. Velvary, a to na základě žádosti manželů
, bytem Velvary,
. Žadatelé navrhují směnu části
pozemku města parc. č. 832/1 (lesní neudržovaný pozemek) o výměře 15 m2 za část jejich
pozemku parc. č. 816/11 (trvalý travní porost) o výměře 11 m2. Rozdíl směňovaných výměr
činí 4 m2 a žadatelé souhlasí s finančním vyrovnáním rozdílu ceny. Jako důvod směny udávají
logické a reálné urovnání hranic pozemku. Výše finančního dorovnání se navrhuje ve výši
100,-- Kč za 1 m2. Vedoucí odborů městského úřadu s uvedenou směnou souhlasí. Rada
uvedený záměr projednala na svém jednání dne 1. 4. 2019 a doporučila jej zastupitelstva
města schválit. Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení záměru směny části pozemku města
parc. č. 832/1 o výměře 15 m2 za část pozemku parc. č. 816/11 vše v k. ú. Velvary s finančním
vyrovnáním žadatele ve výši 100,-- Kč/ 1 m2 (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Prodej pozemku č. 4 (nově parc. č. 1414/23 v k. ú. Velvary), části pozemku města parc. č.
1414/1 v k. ú. Velvary
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 1 565,-- Kč/m2, kterou
zastupitelstvo města stanovilo jako cenu minimální. Dne 3. 5. 2019 zakoupil na portálu
, nar.
Aukro.cz pozemek parc. č. 1414/23 v k. ú. Velvary do vlastnictví p.
,
, 273 24 Velvary. Jedná se o pozemek označený jako č. 4 o celkové rozloze
767 m2, který měl počáteční kupní cenu 1 200 355,00 Kč, ale 9 příhozy byla kupní cena
zvýšena na částku 1 213 755,00 Kč. Rada města návrh prodeje pozemku projednala na svém
jednání dne 13. 5. 2019 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města
schválilo prodej pozemku parc. č. 1414/23 v kat. území Velvary o rozloze 767 m2 do
vlastnictví p.
, nar.
,
, 273 24 Velvary za kupní cenu
1 213 755,00 Kč (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Prodej pozemku č. 6 (nově parc. č. 1414/26 v k. ú. Velvary), části pozemku města parc. č.
1414/1 v k. ú. Velvary
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 1 565,-- Kč/m2, kterou
zastupitelstvo města stanovilo jako cenu minimální. Dne 3. 5. 2019 zakoupil na portálu
Aukro.cz pozemek parc. č. 1414/26 v k. ú. Velvary do podílového spoluvlastnictví 1/2
p.
, nar.
,
, 273 24 Velvary a pí.
, nar.
,
, 273 22 Zvoleněves. Jedná se o pozemek
označený jako č. 6 o celkové rozloze 812 m2 za kupní cenu 1 270 780,00 Kč. Rada města
návrh prodeje projednala na svém jednání dne 13. 5. 2019 a doporučila jej zastupitelstvu
města schválit. Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1414/26 v kat. území
Velvary o rozloze 812 m2 do podílového spoluvlastnictví 1/2 p.
, nar.
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,

, 273 24 Velvary a pí.
, nar.
,
, 273 22 Zvoleněves za kupní cenu 1 270 780,00 Kč (PRO – 14, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
12. Podání žádosti o podporu v rámci Programu MMR 117D082 – Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití
Město se dle již dříve projednaného záměru chce ucházet o finanční prostředky na obnovu
sálu bývalého hotelu Záložna z Programu MMR 117D082 – Podpora regenerace brownfieldů
pro nepodnikatelské využití, jehož uzávěrka je v pátek 31. 5. 2019. Architekt dokončuje
prováděcí dokumentaci a podrobný rozpočet, žádost o dotaci zpracovává a odevzdá starosta.
Město bude žádat o příspěvek v horní hranici možné částky, tedy o 30 milionů korun.
Povinnou přílohou žádosti je usnesení zastupitelstva města schvalující podání žádosti o
dotaci. Starosta doporučil zastupitelstvu usnesení schválit. Pokud by město získalo menší
částku, je možné neschválit přijetí dotace. Zastupitelstvo města vyjádřilo svůj záměr
regenerace území brownfieldu Velvarská Záložna (registrován v Národní databázi
brownfieldů ID 10642), schvaluje obsah projektu regenerace území brownfieldu a souhlasí
s podáním žádosti o podporu na revitalizaci objektu bývalého sálu hotelu Záložna v rámci
výzvy č. 2 Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu 117D082 Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití, číslo výzvy MMR 2/2019/117D082, dotační titul DT
2 Revitalizace a rekonstrukce (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Opatření v boji proti změně klimatu
Starosta v úvodu uvedeného bodu nastínil situaci, popsal diskurs, který je v současnosti veden
o potřebě reagovat na zrychlující se klimatickou změnu, zmínil názory některých odborníků a
rámcově popsal reakce některých států i situaci v ČR. Následně seznámil přítomné
s opatřeními, které město v uplynulých letech v této oblasti realizovalo či připravuje
(vodohospodářský generel, varovný povodňový systém, projektu pro zbudování mokřadních
ploch, výsadba zeleně, nový odpadový systém atd.). Dále člen zastupitelstva p. Jandouš
seznámil přítomné se změnou stylu hospodaření některých zemědělců, která má za cíl zadržet
, která upozornila na
vodu v krajině a bojovat proti suchu. Dále vystoupila pí.
dotační možnosti v této oblasti u Ministerstva životního prostředí, dále upozornila, že nejvíce
uvedenou oblast negativně ovlivňují zemědělci. Členka zastupitelstva města Mgr. Špičková
upozornila na plánovanou návštěvu odborníka v této oblasti do Velvar, aby navrhl konkrétní
opatření, které by bylo možné realizovat. Paní
navrhla, aby město vyhlásilo stav tzv.
klimatické nouze po vzoru některých států. Starosta města naopak navrhl, aby byl k uvedené
problematice na další zasedání zastupitelstva města zpracován materiál a aby se uvedenou
problematikou zabývala pracovní skupina, aby vyhlášení nebylo jen prázdnou deklarací, ale
aby navrhlo též konkrétní a odůvodněné kroky. Jako gestor pro zpracování materiálu se
přihlásila členka zastupitelstva města Mgr. Kuptíková. Paní
a pí.
zastávaly názor, že by se vyhlášení stavu klimatické nouze nemělo odkládat. Zastupitelstvo
města vzalo na vědomí informace o opatřeních v boji proti změně klimatu (PRO – 14, PROTI
– 0, ZDRŽEL SE – 0).
14. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
Bod tentokrát nebyl naplněn, neb diskuse o změněně klimatu vyústila do obecné rozpravy.
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15. Rozprava
V rámci rozpravy vystoupila členka zastupitelstva města Mgr. Kolínková, která se zeptala na
záměr výstavby nového domu pro seniory. Starosta v této věci uvedl, že se stále čeká na
prodej pozemku od státu. Dále se Mgr. Kolínková zeptala na stav záměru výstavby sběrného
dvoru. V této souvislosti starosta a místostarosta informovali, že je již oplocen zpevněný
pozemek u čistírny odpadních vod, na kterém bude provozováno sběrné místo, v současné
době se čeká na nabídky společnosti BEC odpady. Dále se Mgr. Kolínková dotázala, zda je
počítáno s instalací stolu na ping pong v areálu Malovarského rybníka. Starosta v této
souvislosti uvedl, že ano, ale až po dostavbě víceúčelového objektu Účka. Členové
zastupitelstva se shodli, že by mohl stůl na ping pong instalován dříve.
Člen zastupitelstva města p. Jandouš upozornil na skutečnost, že na přechodu pro chodce u
školní družiny směrem ke škole nejsou děti kvůli hustým keřů vidět a hrozí, že je srazí auto.
Dále upozornil na stav přechodu pro chodce v ul. Pražská u pekárny, zde kvůli parkujícím
autům hrozí, že zde bude chodec autem sražen. Navrhuje zde situaci nějakým způsobem řešit.
Starosta přislíbil, že se uvedenými místy bude městský úřad zabývat. Dále p. Jandouš
informoval, že společnost COMAX METAL TRADE často vypouští dým. Starosta v této
souvislosti uvedl, že rada města schválila měření prachových částic ve městě, by mělo
v současné době probíhat na třech místech, s výsledky budeme seznámeni.
V rámci rozpravy dále vystoupila pí.
, která se zeptala, zda městský úřad změnil
pravidla kácení dřevin rostoucích mimo les. Starosta v této souvislosti uvedl, že pravidla se
nezměnila, neboť se nezměnila legislativa. Ujistil, že odbor životního prostředí postupuje
podle pravidel a dohlíží i na náhradní výsadby.
V rámci rozpravy dále vystoupila pí.
, která se zeptala, zda by bylo možné umístit
lavičky na trase z náměstí směrem k ul. Nabdínská. Starosta v této souvislosti uvedl, že
s instalací laviček se počítá po dokončení chodníků. Dále v rámci rozpravy vystoupil
, který požádal o zametení posypového materiálu, který zůstal na chodnících po zimě.
Starosta přislíbil v této věci nápravu. V rámci rozpravy také vystoupila pí.
, která
upozornila na parkování vozidel na zeleni v ul. Na Průhoně. Starosta přislíbil, že na uvedený
problém upozorní městskou policii. Dále pí.
upozornila, že vyšel pozdě zpravodaj.
Starosta přislíbil nápravu v této věci.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
16. Závěr
Zasedání přerušila v 19:50 siréna, proto starosta jednání neprodleně ukončil, aby se členové
jednotky z řad zastupitelstva mohli zúčastnit výjezdu. Nedošlo proto na pozvánky na kulturní a
společenské akce, starosta tedy vyzývá zastupitele i občany, aby sledovali webové stránky
města, kde najdou aktuální informace. Příští jednání proběhne 24. 6. 2019.

…………………………………..
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. 4/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 22. května 2019 od 18:00 hod. v klubovně hasičské zbrojnice

Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

-

-

program zasedání zastupitelstva města,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.) a návrhovou komisi
(Ing. Tlustá, Mgr. Kolínková),
rozpočtové opatření č. 4/2019, ve znění přiloženého materiálu,
prodej části pozemku parc. č. 565/1 v k .ú. Velká Bučina o výměře 2 m2 za účelem
narovnání právního vztahu za cenu 100,-- Kč/1 m2 paní
s tím, že
kupující uhradí náklady spojené s rozdělením pozemku a se zápisem do Katastru
nemovitostí,
uzavření Smlouvy se společností Středočeské vodárny, a.s., o vkladu, pachtu a
provozování vodárenské infrastruktury VODOVOD na pozemcích parc. č. 1414/1,
1913/1, 1412/1 v k. ú. Velvary ve znění předloženého materiálu,
vyhlášení záměru směny části pozemku města parc. č. 832/1 v k. ú. Velvary o výměře
15 m2 za část pozemku parc. č. 816/11 v k. ú. Velvary s finančním vyrovnáním
žadatele ve výši 100,-- Kč/ 1 m2,
prodej pozemku parc. č. 1414/23 v kat. území Velvary o rozloze 767 m2 do vlastnictví
p.
, nar.
,
, 273 24 Velvary za kupní cenu
1 213 755,00 Kč,
prodej pozemku parc. č. 1414/26 v kat. území Velvary o rozloze 812 m2 do
podílového spoluvlastnictví 1/2 p.
, nar.
,
, 273 24 Velvary a pí.
, nar.
,
, 273
22 Zvoleněves za kupní cenu 1 270 780,00 Kč.

Zastupitelstvo města neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 503/4
v k. ú. Velvary.
Zastupitelstvo města vyjadřuje svůj záměr regenerace území brownfieldu Velvarská Záložna
(registrován v Národní databázi brownfieldů ID 10642), schvaluje obsah projektu regenerace
území brownfieldu a souhlasí s podáním žádosti o podporu na revitalizaci objektu bývalého
sálu hotelu Záložna v rámci výzvy č. 2 Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu 117D082
Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, číslo výzvy MMR
2/2019/117D082, dotační titul DT 2 Revitalizace a rekonstrukce.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města,
zprávu přednesenou místostarostou města o připravovaných investičních akcích,
informaci o dotačních záměrech, investic a akcí pro rok 2019,
informace o opatřeních v boji proti změně klimatu,
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-

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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