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. 2/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 27. února 2019 od 18:00 hod. v sálu městského muzea
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. Souhlas s podáním žádosti o dotaci – místní komunikace
6. Rozpočtové opatření č. 1/2019 – návrh
7. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
8. Návrh na prodej neupotřebitelných předmětů z inventáře města
9. Návrh vyhlášení záměru města prodat pozemek parc. č. 566 v k. ú. Velká Bučina
10. Návrh prodeje části pozemku města parc. č. 611 v k. ú. Velká Bučina
11. Prodej pozemku č. 8 (nově parc. č. 1414/27 v kat. území Velvary) z části pozemku
města parc. č. 1414/1 v kat. území Velvary – obytný soubor Horův mlýn
12. Návrh na uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene do pozemku města
parc. č. 1940 v k. ú. Velvary
13. Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
14. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Velvary
15. Rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu
16. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
17. Rozprava
18. 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 Mgr. Holého, p. Kaltounka, pí. Štefanikovou, Ing. Valchářovou a
Ing. Vojtěchovského.
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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 Mgr. Špičkovou (PRO –
10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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 – 10, 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
Z důvodu nepřítomnosti místostarosty města přednesl uvedený bod starosta města, který
shrnul investiční akce, které budou v roce 2019 zahájeny. Jedná se zejména o dokončování
prováděcího projektu rekonstrukce sálu Hotelu Záložna (projekt má být dokončen v březnu až
dubnu 2019, aby bylo možné požádat o dotaci v rámci titulu MMR), výstavba kanalizace na
Velké Bučině, výstavba víceúčelového objektu U-čko (vybrán byl dodavatel Stavby Milota
s.r.o. – realizace 03-08/2019), rekonstrukce chodníků v ul. Za Roudnickou Branou (vybrán
byl dodavatel Stavby Komeda s.r.o. – realizace 03-04/2019), výstavba komunikace K Horovu
mlýnu (vybrán byl dodavatel Stavební firma Neumann s.r.o. – realizace 03-05/2019),
dokončení restaurování vitráží v kostele sv. Jiří a úprava prostor před základní uměleckou
školou. Dále uvedl, že ČEZ začne pokládku vedení do země v ulici Růžové (04-06/2019) a
zmínil další větší i drobné investiční akce. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu
starosty o investičních akcích.
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí – aktuální stav a výhled
Starosta města informoval o rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Smart city – Chytré
Velvary, v rámci kterého budou zpracovány strategické dokumenty, proběhla také první
schůzka se zpracovatelem k novému územnímu plánu a město zahájilo práce na přípravě
projektových dokumentací na další stavební akce. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
přehled dotačních záměrů, investic a akcí.
5. Souhlas s podáním žádosti o dotaci – místní komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v letošním roce dotační titul 117D8220A na opravy
místních komunikací i pro obce velikosti 3001-10000 obyvatel, tzn., že žádost o dotaci může
podat i město Velvary. V současné době má město připravené dva projekty rekonstrukcí: ulice
Petra Bezruče a ulice Růžová.
117D8220A - Podpora obnovy místních komunikací
Účastník podprogramu může být obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01.
01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument. Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit
dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč
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Lze podat jednu žádost za město. Výzvě lépe vyhovuje projekt rekonstrukce Petra Bezruče.
Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o podporu v rámci dotačního titulu MMR
117D8220A Podpora místních komunikací pro rok 2019 na rekonstrukci místní komunikace
Petra Bezruče (PRO = 10, PROTI = 0, ZDRŽEL SE = 0).
6. Rozpočtové opatření č. 1/2019 – 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.1/2019. Na straně příjmů se projevilo zejména upřesnění výše
dotace na výkon státní správy a dotace MMR – Ú-čko. Na straně výdajů se projevují zejména
náklady na akce, které byly přesunuty z r. 2018 (komunikace k Horovu mlýnu, oprava střechy
ŠJ, restaurování zrcadla v městském muzeu, restaurování vitráží a ostění v kostele sv. Jiří,
hřiště Ješín a domek družina), předfinancování projektu ZŠ Svět v oknech formou zápůjčky a
náklady na vybudování Ú-čka. Rada města projednala návrh rozpočtového opatření na svém
jednání dne 25. 2. 2019 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města
schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019 ve znění předloženého materiálu (PRO – 10, PROTI
– 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. 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 2019. Předměty uvedené v seznamu se již nedají
používat, jsou poškozené, nefunkční a zastaralé. Rada návrh na vyřazení poškozených a
neupotřebitelných předmětů z inventáře města projednala na svém jednání dne 28. 1. 2019 a
doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města schválilo vyřazení
poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města v souladu s předloženým
návrhem (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Návrh na prodej neupotřebitelných předmětů z inventáře města
Odbor správy majetku předložil zastupitelstvu města seznam předmětů navržených k prodeji
z inventarizačního seznamu města v roce 2019.
1) Modul KANGA+ tiskárna Epson, inv.č. 777/04/060, pořizovací cena je 43 000,-- Kč,
pořízen v období před 1. 1. 2008. JSDH tento modul již nepoužívá, je funkční, ale zastaralý.
JSDH jej navrhuje zkusit prodat např. na AUKRU.
2) Venkovní IP kamera AVM552 C, pořízena v 09/2014 za celkovou cenu 14 038,-- Kč včetně
instalace. Kamera byla původně instalována na Městském úřadě Velvary ke snímání prostoru
před veřejnými WC. Nyní je nahrazena novou kamerou, která je výkonnější a má lepší
rozlišení. Dle sdělení
pro původní kameru nemá město využití, navrhuje jí
nabídnout k prodeji. Rada návrh na prodej neupotřebitelných předmětů z inventáře města
projednala na svém jednání dne 28. 1. 2019 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
Zastupitelstvo města schválilo prodej neupotřebitelných předmětů z inventáře města v souladu
s předloženým materiálem (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Návrh vyhlášení záměru města prodat pozemek parc. č. 566 v k. ú. Velká Bučina
Město obdrželo žádost paní
o odkoupení pozemku města parc. č. 566 v k. ú.
Velká Bučina. Jedná se o přístupovou cestu k jejich domu čp. 99, výměra 164 m2, v Katastru
nemovitostí vedena jako ostatní komunikace. Z komunikace je přístup k boční části domu
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pana Krále, čp. 31, kde má sklepní okna. Obecně není vhodné, aby město prodávalo
přístupové komunikace k nemovitostem. Podle existence sítí ČEZ a GridServices (plyn) zde
nevedou tyto sítě, pouze přípojky. Vedoucí odborů městského úřadu nedoporučují prodej
pozemku. Rada záměr též nepodpořila na svém jednání dne 28. 1. 2019. Zastupitelstvo města
neschválilo vyhlášení záměru města prodat pozemek parc. č. 566 v k. ú. Velká Bučina (PRO –
10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Návrh prodeje části pozemku města parc. č. 611 v k. ú. Velká Bučina
Zastupitelstvu města byl předložen návrh prodeje části pozemku parc. č. 611 v k. ú. Velká
Bučina. Záměr prodeje projednalo a schválilo zastupitelstvo města dne 21. 1.2019 a byl
vyvěšen na úřední desce města v době od 24. 1 do 9. 2. 2019. Žádost o odkup části pozemku
podali manželé
, bytem Velká Bučina 44. Jedná se o část pozemku,
která je za domem čp. 44 a přístup k pozemku je pouze přes dvůr uvedené nemovitosti.
Manželé
mají tuto část pozemku v pronájmu od roku 2014, a proto nyní podali
žádost o jeho odkup. Uvedený pozemek města parc. č. 611 je nutné geometricky rozdělit, aby
byl zabezpečen přístup k sousední nemovitosti. Odhadovaná výměra k prodeji činí cca 50 m2
z celkové výměry 94 m2. Žadatelé souhlasí s tím, že uhradí náklady na rozdělení pozemku i
vklad do Katastru nemovitostí. Protože se jedná o narovnání právního vztahu s užíváním
nemovitosti, byla stanovena cena pozemku ve výši 100,-- Kč/1 m2. Rada návrh prodeje části
pozemku parc. č. 611 v k. ú. Velká Bučina projednala na svém jednání dne 23. 2. 2019 a
doporučuje jej zastupitelstvu města schválit v souladu s předloženým návrhem. Zastupitelstvo
města schválilo prodej části pozemku parc. č. 611 v k. ú. Velká Bučina manželům
za cenu 100,-- Kč/1 m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené
s rozdělením pozemku a se zápisem do Katastru nemovitostí (PRO – 10, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
11. Prodej pozemku č. 8 (nově parc. č. 1414/27 v kat. území Velvary) z části pozemku města
parc. č. 1414/1 v kat. území Velvary – obytný soubor Horův mlýn
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 12. 2. 2019 zakoupil na portálu
Aukro.cz pozemek parc. č. 1414/27 v k. ú. Velvary do vlastnictví p.
Nábřeží 258,
273 24 Velvary. Jedná se o pozemek označený jako č. 8 o celkové rozloze 874 m2 za kupní
cenu 1 367 810,00 Kč. Návrh prodeje projednala rada města na svém jednání dne 25. 2. 2019
a doporučila zastupitelstvu města prodej v souladu s předloženým návrhem schválit.
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1414/27 v kat. území Velvary o rozloze
874 m2 do vlastnictví p.
, trvale bytem Nábřeží 258, 273 24 Velvary za kupní
cenu 1 367 810,00 Kč (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
12. Návrh na uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene do pozemku města parc.
č. 1940 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene do
pozemku města parc. č. 1940 v k. ú. Velvary mezi městem Velvary a společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, kterou zastupuje na základě plné moci
.
Jedná se o pokládku kabelového vedení mezi rozpojovacími skříněmi pozemkem města parc.
č. 1940 v k. ú. Velvary k pozemku investora parc. č. 1634/1 v k. ú. Velvary, což je II. etapa
výstavby RD ve Svatojiřském sídlišti ve Velvarech. Za omezení vlastnického práva k pozemku
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bude vyplacena jednorázová náhrada, jejíž výše bude vypočítána po ukončení a zaměření
stavby dle ceníku věcných břemen, schválených městem Velvary pro jeho území. Uvedenou
smlouvu projednala rada města na svém jednání dne 25. 2. 2019 a doporučila jej
zastupitelstvu města schválit ve znění předloženého návrhu. Zastupitelstvo města schválilo
Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti do pozemku města parc. č. 1940 v
k. ú. Velvary ve znění předloženého návrhu (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
V roce 2010 schválilo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Uvedená OZV byla vydána v souladu
se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů
souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných
zákonů byl uvedený místní poplatek zrušen. Obce nyní dostávají příjmy z hazardu přímo od
Ministerstva financí. Při kontrole agendy místních poplatků v rámci GDPR bylo zjištěno, že
uvedená OZV již nemá právní oporu v zákoně, proto se navrhuje její zrušení. Rada projednala
návrh uvedené obecně závazné vyhlášky na svém jednání dne 11. 2. 2019 a doporučila ji
zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
14. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Velvary
Zastupitelstvo města schválilo v roce 2018 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která zavedla nový systém od 1. 1. 2019. Dle sdělení odboru dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra jde v některých bodech uvedená OZV nad rámec zákona. S ohledem na
tuto skutečnost MV požaduje, aby město uvedenou OZV přepracovalo. Na základě konzultace
s MV byl připraven návrh nové OZV, která je předložena zastupitelstvu města ke schválení.
Z OZV byla vyjmuta pravidla nového systému MESOH, která budou zveřejněna na webových
stránkách města a v osobních účtech po přihlášení. Rada projednala návrh uvedené obecně
závazné vyhlášky na svém jednání dne 25. 2. 2019 a doporučila ji zastupitelstvu města
schválit. Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve
znění předloženého návrhu (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
15. Rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, zaslal městu rozhodnutí o odvodu za trvalé
odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „Vybudování dvou
fotbalových hřišť“ na pozemku parc. č. 814/5 a 816/1 v k.ú. Velvary. Odvody byly stanoveny
ve výši 1 400 895,-- Kč. Rada města rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu projednala na svém jednání dne 11. 2. 2019 a doporučila ke
schválení. O odvodu se jednalo již v loňském roce, částka je již začleněna v rozpočtu města.
Zastupitelstvo města schválilo úhradu stanovené částky 1 400 895,-- Kč jako odvody za trvalé
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odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „Vybudování dvou
fotbalových hřišť“ na pozemku parc. č. 814/5 a 816/1 v k. ú. Velvary (PRO – 10, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
16. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
Starosta města a členové zastupitelstva pozvali občany na tyto akce:
23. 3. 2019 Hasičský ples
6. 4. 2019 Ukliďme Česko a brigáda na Malvaňáku
13. a 14. 4. 2019 Vajíčkobraní,
18. 5. 2019 Dědkiáda spojená s oslavou 155 let výročí sboru
1. 6. Dětský den – pořádá spolek Človíček
14. 7. 2019 – oslavy 100 let fotbalu
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o kulturních a společenských akcích.
17. Rozprava
V rámci rozpravy vystoupila členka zastupitelstva města Bc. Podivínská, DiS., která
upozornila na nečinnost školské rady. Starosta v této souvislosti uvedl, že ve spolupráci
s ředitelem školy činí kroky k tomu, aby byla školská rada jmenována a co nejdříve opět
zahájila svoji činnost.
Člen zastupitelstva města p. Jandouš upozornil na špatný stav chodníku na opraveném mostě
přes Bakovský potok v ul. Za Roudnickou branou. Starosta města k této připomínce uvedl, že
město tento nedostatek uvedlo při kolaudaci a žádalo odstranění. Most dosud nebyl
zkolaudován, je pouze povoleno jeho předčasné užívání. Odbor dopravy Městského úřadu
Slaný vyzval Středočeský kraj, aby nedostatky odstranil, kraj se odvolal. Zastupitelstvo města
v této souvislosti pověřilo starostu města, aby zaslal Středočeskému kraji dopis s žádostí o
opravu chodníku.
V rámci rozpravy dále pí.
upozornila na špatný stav místní komunikace na
Brčkově. Starosta v této souvislosti uvedl, že si uvědomuje, že Brčkov je nejstarší částí města
a stav komunikace tomu odpovídá, město však dosud neobdrželo námitky proti stavu uvedené
komunikace, objevily se i hlasy, že tento stav naopak přispívá tomu, aby se oblast nestala
průjezdnou zónou a nezvýšil se zde dopravní ruch. Pokud by byla ze strany občanů potřeba
opravy povrchu uvedené komunikace, tak se může město tímto stavem zabývat. S ohledem na
památkovou zónu zde ale zůstane čedičový povrch. Náklady na přeložení uvedené komunikace
by byly zcela jistě vysoké. Vyzval k diskusi o tomto tématu.
V rámci rozpravy člen zastupitelstva p. Jandouš také upozornil, že se město mělo zabývat
plánovanou výstavbou domu pro seniory. V této souvislosti starosta města uvedl, že jsou
k dispozici 2 pozemky na možnou výstavbu domu pro seniory (na bývalém hokejovém hřišti a
nad domovem důchodců). Rada již přijala usnesení, kterým schválila zadání architektonické
studie domu pro seniory, nyní se formuluje poptávka.
Dále v rámci rozpravy vystoupila členka zastupitelstva Bc. Podivínská, DiS., která upozornila
na problém v zajištění zdravotní péče s ohledem na stárnutí lékařů. Starosta města uvedl, že
se zúčastnil schůzky s lékaři o budoucnosti jejich působení ve Velvarech. Výhled není dobrý,
město hledá cesty, jak motivovat nové lékaře, aby svou praxi ve městě provozovali, ale
zkušenosti z jiných obcí ukazují, že výhled není optimistický.
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Dále v rámci rozpravy dále vystoupila pí.
, která se zeptala, zda se bude v ul.
Chržínská dávat elektrické vedení do země. Starosta sdělil, že ano, tato ulice bude řešena
společně s ulicí Růžovou. Při té příležitosti dojde i k obnově veřejného osvětlení a přeložení
mozaikových chodníků.
Starosta v rámci rozpravy také informoval, že byla zahájena stavba bytového domu v proluce
v ul. Chržínská.
V rámci rozpravy se také zeptala členka zastupitelstva Mgr. Kuptíková, kdy se počítá
s vydlážděním ul. Růžová. Starosta v této souvislosti uvedl, že město předpokládá, že
s dlážděním naváže na ČEZ ihned, jakmile dokončí přeložku vedení elektrické energie do
země.
Dále v rámci rozpravy vystoupil také p.
s upozorněním, že nefunguje správně rozhlas
v ul. Na Průhoně směrem k Radoviči. Starosta přislíbil, že připomínku předá realizační firmě
a sdělil, že většinu problémů s rozhlasem se již podařilo vyřešit.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
18. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:21 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. 2/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 27. února 2019 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 (Ing.
Tlustá, Mgr. Kolínková),
podání žádosti o podporu v rámci dotačního titulu MMR 117D8220A Podpora
místních komunikací pro rok 2019 na rekonstrukci místní komunikace Petra Bezruče,
rozpočtové opatření č. 1/2019, ve znění přiloženého materiálu,
vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města,
prodej neupotřebitelných předmětů z inventáře města v souladu s předloženým
materiálem,
prodej části pozemku parc. č. 611 v k. ú. Velká Bučina manželům
za cenu 100,-- Kč/1 m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené
s rozdělením pozemku a se zápisem do Katastru nemovitostí,
prodej pozemku parc. č. 1414/27 v kat. území Velvary o rozloze 874 m2 do vlastnictví
p.
, trvale bytem Nábřeží 258, 273 24 Velvary za kupní cenu 1 367
810,00 Kč,
Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti do pozemku města parc.č.
1940 v k. ú. Velvary,
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 7/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu,
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění
předloženého návrhu,
úhradu stanovené částky 1 400 895,-- Kč jako odvody za trvalé odnětí zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „Vybudování dvou fotbalových
hřišť“ na pozemku parc. č. 814/5 a 816/1 v k. ú. Velvary.

Zastupitelstvo města neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 566 v k. ú.
Velká Bučina.
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Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města,
zprávu přednesenou starostou města o připravovaných investičních akcích,
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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