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. 3/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 20. března 2019 od 18:00 hod. v sálu městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.
Návrhová komise: Ing. Valchářová, 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. 2/2019 – návrh
6. Smlouva o předfinancování dotačního projektu ZŠ Velvary – Svět v oknech
7. Návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku města parc. č. 565/1 v k. ú. Velká
Bučina
8. Fond města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny – návrh rozdělení
9. Program regenerace městských památkových zón MK ČR – rozdělení finančních
podílů
10. Program pro poskytování dotací městem Velvary – spolková činnost – návrh rozdělení
11. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
12. Rozprava
13. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:08 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 14 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
člena zastupitelstva města Mgr. Holého, který se dostaví v průběhu zasedání.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Ing. Valchářovou 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. Doplnění
programu nebylo žádným členem zastupitelstva navrženo, proto starosta města navrhl
program zasedání zastupitelstva města beze změn schválit. Program zasedání byl schválen
(PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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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
Místostarosta informoval o zahájení stavby víceúčelového objektu Účka stavební firmou
Milota, o zahájení stavby chodníků v ul. Za Roudnickou branou firmou Stavby Komeda s.r.o.
a o zahájení výstavby komunikace K Horovu mlýnu stavební firmou Neumann s.r.o. Stále
probíhá příprava výstavby splaškové kanalizace na Velké Bučině, rekonstrukce povrchu v ul.
Růžová. Do konce dubna 2019 bude dokončeno restaurování vitráží oken v kostele sv. Jiří.
Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na restaurování výmaleb v kostele sv. Jiří.
Dokončuje se výstavba hřiště v místní části Ješín a domeček na dvoře školní družiny.
Předseda finančního výboru informoval o schůzce finančního výboru dne 18. 3. 2019, na
které finanční výbor projednal návrh na rozdělení dotací. Předsedkyně kontrolního výboru
informovala o 2 schůzkách kontrolního výboru. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu
místostarosty o investičních akcích a zprávu o jednání finančního a kontrolního výboru.
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí – aktuální stav a výhled
Starosta města informoval, že očekává výsledky o rozdělení dotací, kde město žádá o dotaci
na výstavbu chodníku v ul. Malovarská. Připravují se projekty na výstavbu chodníku do
areálu Malovarského rybníka a na výstavbu cyklostezek. Na konci dubna 2019 by měl být
hotov rozpočet na rekonstrukci sálu hotelu Záložna a do konce května 2019 by mohla být
podána žádost o dotaci. Připravuje se realizace projektu Mokřady za Malovarským rybníkem.
Probíhá příprava na realizaci projektu Chytré Velvary 2030 (výběrové řízení na projektového
manažera). Zastupitelstvo města vzalo na vědomí přehled dotačních záměrů, investic a akcí.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2019 – 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. 2/2019. Rada města projednala návrh rozpočtového opatření na
svém jednání dne 19. 3. 2019 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo
města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019 ve znění předloženého materiálu (PRO – 14,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Smlouva o předfinancování dotačního projektu ZŠ Velvary – Svět v oknech
Zastupitelstvo města již dříve souhlasilo s předfinancováním dotačního projektu ZŠ Velvary
„Svět v oknech“ a určilo, že tak bude učiněno formou zápůjčky. Nyní se předkládá
Zastupitelstvu města ke schválení Smlouva o předfinancování projektu. Rada města o návrhu
smlouvy jednala dne 18. 3. 2019 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo
města schválilo Smlouvu o předfinancování dotačního projektu ZŠ Velvary – Svět v oknech ve
znění předloženého návrhu (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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7. Návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku města parc. č. 565/1 v k. ú. Velká
Bučina
Zastupitelstvu města byl předložen návrh na vyhlášení záměru prodeje části pozemku města
parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina. Žádost o odkup výše zmíněné části pozemku města podala
paní
. Jedná se o část pozemku,
na kterém stojí část rodinného domu čp. 37, Velká Bučina, který koupila do svého vlastnictví v
r. 2018. Z tohoto důvodu nyní podala žádost o odkup části pozemku za účelem narovnání
právního vztahu. Z nově vypracovaného geometrického plánu, který požadovala doložit banka
k čerpanému úvěru při koupi, vyplývá, že se jedná celkem o 2m2. Vedoucí odborů se záměrem
prodeje části pozemku města parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina o celkové výměře 2m2
souhlasí. Rada města projednala uvedený návrh na svém jednání dne 18. 3. 2019 a
doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č.
565/1 v k. ú. Velká Bučina v souladu s předloženým návrhem. Zastupitelstvo města schválilo
vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina v souladu
s předloženým materiálem (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Fond města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny – návrh rozdělení
Zastupitelstvo města Velvary schválilo dne 12. 12. 2018 usnesením č. 9/2019 Statut Fondu
města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny. Ve stanoveném datu dorazilo 7 žádostí.
Odbor správy majetku je zkompletoval, prověřil přílohy a zpracoval přehled. Celkové
požadavky činí 535 000,-- Kč. Žádosti byly projednány odbornou komisí složené ze zástupců
města, odboru kultury Městského úřadu Slaný a NPÚ. Tato komise konstatovala, že všechny
žádosti jsou v souladu s Programem regenerace památkové zóny města a doporučila radě
města záměry finančně podpořit. Rada města uvedený návrh projednala na svém jednání dne
18. 3. 2019 a předkládá zastupitelstvu města návrh rozdělení prostředků ve výši 375 000,-Kč. Konkrétně se jedná o tyto žadatele a akce:
na akci Repase a nátěr vchodových dveří (dotace ve výši 20 000,-- Kč),
na akci Čelní fasáda objektu, repase vstupních dveří, nová okna – přesné
repliky (dotace ve výši 15 000,-- Kč),
na akci Celková výměna střešní krytiny, nové oplechování a výměna
okapních žlabů (dotace ve výši 45 000,-- Kč),
na akci Obnova fasády (dotace ve výši 50 000,-- Kč),
na akci Renovace fasády a výměna 7 dřevěných oken
(dotace ve výši 100 000,-- Kč),
na akci Rekonstrukce domu: fasády, špaletových oken, dveří, vrat garáže
(dotace ve výši 45 000,-- Kč),
na akci Obnova fasády do uličního průčelí domu (dotace ve výši 100 000,- Kč).
Dále odbor hospodářsko-správní žádá z formálních důvodů o změnu názvu Fond na Program.
Žádosti se doporučuje vyhovět. Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že Fond města Velvary
pro obnovu a rozkvět památkové zóny bude nově nazýván Programem města Velvary pro
obnovu a rozkvět památkové zóny. Zastupitelstvo města Velvary schválilo, že v rámci
Programu města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny bude v roce 2019 uvolněno
375 000,-- Kč a tato částka bude rozdělena v souladu s předloženým návrhem:
na akci Repase a nátěr vchodových dveří (dotace ve výši 20 000,-- Kč),
na akci Čelní fasáda objektu, repase vstupních dveří, nová okna – přesné
repliky (dotace ve výši 15 000,-- Kč),
na akci Celková výměna střešní krytiny, nové oplechování a výměna
okapních žlabů (dotace ve výši 45 000,-- Kč),
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na akci Obnova fasády (dotace ve výši 50 000,-- Kč),
na akci Renovace fasády a výměna 7 dřevěných oken
(dotace ve výši 100 000,-- Kč),
na akci Rekonstrukce domu: fasády, špaletových oken, dveří, vrat garáže
(dotace ve výši 45 000,-- Kč),
na akci Obnova fasády do uličního průčelí domu (dotace ve výši 100 000,- Kč). (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Program regenerace městských památkových zón MK ČR – rozdělení finančních podílů
Město Velvary je pravidelným účastníkem Programu regenerace památkových zón
Ministerstva kultury ČR. Díky příspěvku tohoto programu se podařilo obnovit mnohé památky
ve vlastnictví města (z poslední doby 2016 Pražská brána, 2017 Děkanství, 2018 Branka v ul.
Chržínské). Město obvykle získá příspěvek 200 000,-- Kč, který je později na základě žádosti
ještě o něco navýšen z rezervy. Program je nastaven tak, že prostřednictvím měst z něj mohou
čerpat i fyzické a právnické osoby a církve a motivovat je tak k opravě památek. Po poradě
s pracovní skupinou pro Regeneraci MPZ bychom k tomuto rádi přistoupili a v letošním roce
podpořili 2 významné akce:
Fyzická osoba:
– obnova fasády domu č. p. 9 na náměstí Krále
Vladislava (určující dům pro celé náměstí),
Církev: Římskokatolická farnost – restaurování sochy sv. Kateřiny.
Program je koncipován tak, že přesně určuje uznatelné a neuznatelné náklady a podíly
jednotlivých účastníků (min 40% vlastník, 10% město, max. 50% stát – ze zesmluvněných
nákladů.
V programu bychom proto rádi podpořili 1. fázi obnovy fasády domu č. p. 8. na náměstí Krále
Vladislava v hodnotě 200 000,-- Kč (min. 80 000,-- Kč vlastník, 20 000,-- Kč město, 100 000,- Kč stát), (celkové náklady výrazně vyšší) a restaurování sochy sv. Kateřiny ve výši 200 000,- Kč (totéž rozdělení).
Město tedy získá z účastníkem Programu regenerace památkových zón Ministerstva kultury
ČR částku 200 000,-- Kč, kterou rozdělí po 100 000,-- Kč na jednotlivé projekty a bude se na
nich podílet částkou 2 x 20 000,-- Kč ze svého rozpočtu. Pro přidělení dotace ze strany MK
ČR je nutné předložit souhlas zastupitelstva města s přidělením prostředků z rozpočtu.
Zastupitelstvo města schválilo přiznání finančního podílu města v rámci Programu
regenerace městských památkových zón pro rok 2019 tak, že spolupodíl města na akci
Obnova fasády včetně klempířských prvků na uličním průčelí domu č. p. 8 na náměstí Krále
Vladislava bude činit 20 000,-- Kč a spolupodíl města na akci Restaurování sochy svaté
Kateřiny bude činit 20 000,-- Kč (PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Program pro poskytování dotací městem Velvary – spolková činnost – návrh rozdělení
V úvodu projednávání uvedeného bodu se na zasedání zastupitelstva města dostavil člen
zastupitelstva města Mgr. Holý. Počet přítomných členů zastupitelstva města se zvýšil na 15.
Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu na rok 2019 částku 700 000,-- Kč na
poskytnutí programových dotací z rozpočtu města Velvary. Uzávěrka pro podání žádostí byla
stanovena do 30. 1. 2019. Do uvedeného termínu bylo podáno 29 žádostí (9 o příspěvek na
činnost, 20 o příspěvek na pořádání projektu). Žádost podalo celkem 17 subjektů: 16
organizací a 1 fyzická osoba - pan
. Dle Programu pro poskytování dotací
městem Velvary čl. V. jsou ale fyzické osoby z okruhu způsobilých žadatelů vyloučeny. Celkem
je požadována částka 1 109 180,-- Kč, v této částce není ale zahrnuta dotace Sdružení
zdravotně postižených, které konkrétní částku dotace neuvedlo, požaduje dotaci „dle
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možnosti“. Jedna organizace požaduje vyšší částku než 170 000,-- Kč, která je stanovena
v Programu pro poskytování dotací městem Velvary jako maximální, a to TJ Slovan Velvary
250 000,-- Kč. O předložených žádostech několikrát jednala rada města, která na svém
jednání dne 18. 3. 2019 vytvořila návrh, který byl předložen k diskusi členům zastupitelstva a
finančního výboru. Na základě jednání byl vytvořen konsenzuální návrh, který navrhuje
rozdělení dotací z rozpočtu města takto:
a) Český svaz chovatelů na projekt „Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva“
částku 11 000,-- Kč,
b) Český svaz chovatelů na činnost „Úhrada daně z nemovitostí, elektrické energie a
nákupu otopu“ částku 2 000,-- Kč,
c) Človíček RaD, z. s., na činnost „Příspěvek na činnost Človíček RaD, z.s.“ částku 8 800,-Kč,
d) Človíček RaD, z. s., na projekt „Dlouhodobá práce s dětmi“ částku 72 000,-- Kč,
e) Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905 – Velvary, z.s.“ na projekt „Fotbalové
turnaje“ částku 15 000,-- Kč,
f) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Zahradní slavnost“
částku 8 400,-- Kč,
g) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Volejbalový turnaj“
částku 3 000,-- Kč,
h) Nadační fond Tomáše Vosolsobě na projekt „Digitalizace starých filmů“ částku 5 000,-Kč,
i) Natvrdlí, o. s., na projekt „Struny Velvar“ částku 13 000,-- Kč,
j) Natvrdlí, o. s., na projekt „NATVRDEL“ částku 41 800,-- Kč,
k) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na činnost „Činnost spolku SDH – oslavy 155. výročí
založení sboru a zapojení oddílu MH do spolkové činnosti“ částku 62 000,-- Kč,
l) Sdružení zdravotně postižených na činnost „Příspěvek na částečné pokrytí výdajů na
kulturní akce, rekreační pobyty a jiné zájmové činnosti“ částku 29 000,-- Kč,
m) Šachový klub Velvary, z. s., na činnost „Pronájem prostor od města Velvary za účelem
provozu Šachového klubu Velvary“ částku 7 000,-- Kč,
n) Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Pořádání šachového turnaje Comax chess 2019 Memoriál Dr. Karla Treybala“ částku 5 800,-- Kč,
o) Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Podpora talentovaných dětí a mládeže
z Šachového klubu Velvary“ částku 16 000,-- Kč,
p) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, p.s. na projekt „Atletický pětiboj o pohár
starosty města“ částku 12 400,-- Kč,
q) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, p.s. na projekt „Vybíjená mix – 10. ročník“
částku 3 600,-- Kč,
r) TJ SLOVAN Velvary na činnost „Úhrada soutěžních poplatků + FAČR, provoz autobusu,
údržba areálu, náhrada energií“ částku 170 000,-- Kč,
s) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mladší žáci Memoriál
Františka Hájka“ částku 6 000,-- Kč,
t) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj starší přípravky memoriál
Jiřího Karla“ částku 6 000,-- Kč,
u) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže – oslava 100 let
založení klubu“ částku 12 000,-- Kč,
v) TIGER JIU JITSU, z. s., na činnost „Pokrytí části nákladů spojených s chodem spolku
(nájemné za sokolovnu, doprava na letní soustředění)“ částku 43 000,-- Kč,
w) Velvarská Kostka, z. s., na činnost „Úhrada celoročního provozu Velvarské Kostky“
částku 68 400,-- Kč,
x) Velvarská Kostka, z. s., na projekt „Podpora klubu seniorů při Velvarské Kostce včetně
akcí, které budou v průběhu roku členky klubu pořádat pro veřejnost“ částku 11 000,--

5

Kč,
y) Velvarské kolečko, o. s., na projekt „Zahradní slavnost“ částku 10 000,-- Kč,
z) Velvarský pěvecký spolek na činnost „Úhrada nákladů spojených s vystoupeními spolku,
soustředěními a honoráře hudebních doprovodů“ částku 30 800,-- Kč,
aa) Velvarský pěvecký spolek na projekt „Česká mše vánoční v kostele sv. Kateřiny ve
Velvarech“ částku 27 000,-- Kč.
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí programových dotací z rozpočtu města na rok 2019
dle návrhu předloženého radou města (PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. 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,
24. 3. 2019 dětské divadlo v ZUŠ Velvary,
5. 4. 2019 Divadlo VAD v penzionu Paris,
6. 4. 2019 Ukliďme Česko a brigáda na Malvaňáku a svoz objemového odpadu,
13. 4. 2019 Svoz nebezpečného odpadu,
13. a 14. 4. 2019 Vajíčkobraní (14. 4. jízda parního vlaku z Velvar do Prahy),
27. 4. 2019 Dne železnic (během dne bude na trati do Velvar jezdit motoráček, odpoledne
přijede parní vlak Stříbrný šíp),
27. 4. 2019 Velvarský blešák,
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
Starosta také informoval veřejnost, že v neděli 24. 3. 2019 bude na náměstí prováděno
zaměřování chodníků, v této souvislosti vyzval, aby na náměstí v uvedený den od 8 do 12
hodin neparkovala auta.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o kulturních a společenských akcích.
12. Rozprava
V rámci rozpravy vystoupila členka zastupitelstva města Ing. Tlustá, která upozornila na
navážení velkého množství materiálu na stavbu přeložky silnice I/16 v Ješíně přes most. Ing.
Tlustá vyjádřila obavu, aby nedošlo k poškození uvedeného mostu. Místostarosta přislíbil
projednání uvedené věci se stavbyvedoucím.
Člen zastupitelstva města p. Jandouš informoval o svém zjištění, že v Ješíně budou provedeny
pozemkové úpravy. V této souvislosti starosta města uvedl, že rada o provedení pozemkových
úprav v Ješíně požádala.
V rámci rozpravy dále členka zastupitelstva města Bc. Podivínská, DiS., požádala, zda by
informace o zaměřování chodníků na náměstí mohla být zveřejněna na webových stránkách
města. Starosta zveřejnění přislíbil.
V rámci rozpravy členka zastupitelstva Mgr. Kolínková informovala o velké černé skládce u
Podhorního mlýna. Starosta uvedl, že město o této skládce ví, věc řeší městská policie.
Dále v rámci rozpravy vystoupil p.
který se doslechl, že na Radoviči má být postaven
vysílač vysokorychlostního internetu. Starosta v této souvislosti uvedl, že dříve uvedený záměr
měla společnost ALTNET. V současné době o jiném záměru není městu nic známo, nicméně
nelze vyloučit, že se uvedený záměr může týkat některého soukromého pozemku.
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Dále v rámci rozpravy dále vystoupil
, který upozornil na nepořádek na stanovišti
na tříděný odpad v ul. Za Roudnickou branou u domu
. Starosta v této souvislosti
uvedl, že o problému městský úřad ví, ale prozatím nevíme, jak zjistit osobu, která tam
uvedený odpad vyhodí.
V rámci rozpravy se také zeptala členka zastupitelstva Mgr. Kolínková, zda se počítá
s umístěním pin-pongového stolu do areálu Malovarského rybníka. Starosta sdělil, že stůl zde
bude umístěn po dostavbě víceúčelového objektu Účka.
Dále v rámci rozpravy
upozornil na vývěsku u obchodu COOP, na které je
obrovská vrstva starých plakátů. Starosta v této souvislosti uvedl, že uloží technické četě, aby
staré plakáty byly strženy.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
13. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 19:30 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. 3/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 20. března 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.
Valchářová, Mgr. Kolínková),
rozpočtové opatření č. 2/2019, ve znění přiloženého materiálu,
Smlouvu o předfinancování dotačního projektu ZŠ Velvary Svět v oknech
v předloženém znění,
vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina za účelem
narovnání právního vztahu za cenu 100,-- Kč/1 m2 s tím, že kupující uhradí náklady
spojené s rozdělením pozemku a se zápisem do Katastru nemovitostí,
změnu názvu Fondu města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny na nový
název Program města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny,
že v rámci Programu města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny bude
v roce 2019 uvolněno 375 000,-- Kč a tato částka bude rozdělena dle návrhu:
na akci Repase a nátěr vchodových dveří (dotace ve výši 20
000,-- Kč),
na akci Čelní fasáda objektu, repase vstupních dveří, nová okna –
přesné repliky (dotace ve výši 15 000,-- Kč),
na akci Celková výměna střešní krytiny, nové oplechování a
výměna okapních žlabů (dotace ve výši 45 000,-- Kč),
na akci Obnova fasády (dotace ve výši 50 000,-- Kč),
na akci Renovace fasády a výměna 7
dřevěných oken (dotace ve výši 100 000,-- Kč),
na akci Rekonstrukce domu: fasády, špaletových oken, dveří,
vrat garáže (dotace ve výši 45 000,-- Kč),
na akci Obnova fasády do uličního průčelí domu (dotace ve
výši 100 000,-- Kč).
poskytnutí programových dotací pro rok 2019 takto:
- Český svaz chovatelů na projekt „Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického
ptactva“ částku 11 000,-- Kč,
- Český svaz chovatelů na činnost „Úhrada daně z nemovitostí, elektrické energie a
nákupu otopu“ částku 2 000,-- Kč,
- Človíček RaD, z. s., na činnost „Příspěvek na činnost Človíček RaD, z.s.“ částku
8 800,-- Kč,
- Človíček RaD, z. s., na projekt „Dlouhodobá práce s dětmi“ částku 72 000,-- Kč,
- Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905 – Velvary, z.s.“ na projekt „Fotbalové
turnaje“ částku 15 000,-- Kč,
- Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Zahradní
slavnost“ částku 8 400,-- Kč,
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-

-

-

Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Volejbalový
turnaj“ částku 3 000,-- Kč,
Nadační fond Tomáše Vosolsobě na projekt „Digitalizace starých filmů“ částku 5
000,-- Kč,
Natvrdlí, o. s., na projekt „Struny Velvar“ částku 13 000,-- Kč,
Natvrdlí, o. s., na projekt „NATVRDEL“ částku 41 800,-- Kč,
Sbor dobrovolných hasičů Velvary na činnost „Činnost spolku SDH – oslavy 155.
výročí založení sboru a zapojení oddílu MH do spolkové činnosti“ částku 62 000,- Kč,
Sdružení zdravotně postižených na činnost „Příspěvek na částečné pokrytí výdajů
na kulturní akce, rekreační pobyty a jiné zájmové činnosti“ částku 29 000,-- Kč,
Šachový klub Velvary, z. s., na činnost „Pronájem prostor od města Velvary za
účelem provozu Šachového klubu Velvary“ částku 7 000,-- Kč,
Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Pořádání šachového turnaje Comax chess
2019 - Memoriál Dr. Karla Treybala“ částku 5 800,-- Kč,
Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Podpora talentovaných dětí a mládeže
z Šachového klubu Velvary“ částku 16 000,-- Kč,
Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, p.s. na projekt „Atletický pětiboj o
pohár starosty města“ částku 12 400,-- Kč,
Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, p.s. na projekt „Vybíjená mix – 10.
ročník“ částku 3 600,-- Kč,
TJ SLOVAN Velvary na činnost „Úhrada soutěžních poplatků + FAČR, provoz
autobusu, údržba areálu, náhrada energií“ částku 170 000,-- Kč,
TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mladší žáci
Memoriál Františka Hájka“ částku 6 000,-- Kč,
TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj starší přípravky
memoriál Jiřího Karla“ částku 6 000,-- Kč,
TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže – oslava
100 let založení klubu“ částku 12 000,-- Kč,
TIGER JIU JITSU, z. s., na činnost „Pokrytí části nákladů spojených s chodem
spolku (nájemné za sokolovnu, doprava na letní soustředění)“ částku 43 000,-Kč,
Velvarská Kostka, z. s., na činnost „Úhrada celoročního provozu Velvarské
Kostky“ částku 68 400,-- Kč,
Velvarská Kostka, z. s., na projekt „Podpora klubu seniorů při Velvarské Kostce
včetně akcí, které budou v průběhu roku členky klubu pořádat pro veřejnost“
částku 11 000,-- Kč,
Velvarské kolečko, o. s., na projekt „Zahradní slavnost“ částku 10 000,-- Kč,
Velvarský pěvecký spolek na činnost „Úhrada nákladů spojených s vystoupeními
spolku, soustředěními a honoráře hudebních doprovodů“ částku 30 800,-- Kč,
Velvarský pěvecký spolek na projekt „Česká mše vánoční v kostele sv. Kateřiny
ve Velvarech“ částku 27 000,-- Kč.

Zastupitelstvo města souhlasí s přiznáním finančního podílu města v rámci Programu
regenerace městských památkových zón pro rok 2019 tak, že spolupodíl města na akci
„Obnova fasády včetně klempířských prvků na uličním průčelí domu č. p. 8 na náměstí Krále
Vladislava“ bude činit 20 000,-- Kč a spolupodíl města na akci „Restaurování sochy svaté
Kateřiny“ bude činit 20 000,-- Kč.

9

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města,
zprávu přednesenou místostarostou města o připravovaných investičních akcích,
zprávu o činnosti přednesenou předsedou finančního výboru a předsedkyní
kontrolního výboru,
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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