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. 6/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 18. září 2019 od 19:00 hod. v sálu městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.
Návrhová komise: Ing. Valchářová, Mgr. Kuptíková
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. Velvarská Záložna – současný stav záměru obnovy sálu
6. Rozpočtové opatření č. 8/2019 – návrh
7. Směna pozemku města parc. č. 1806/1 v k. ú. Velvary za pozemek parc. č. 367/9
v k. ú. Velvary
8. Žádost o odkoupení části městského pozemku parc. č. 450/1 v k. ú. Ješín
9. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu v pozemcích města parc. č. 110/1, 110/26 a 110/42
v k. ú. Velvary
10. Návrh darovací smlouvy mezi městem Velvary a paní
o převodu
nově zbudované veřejné infrastruktury
11. Nabídka bezúplatného převzetí pozemku parc. č. 2004 v k. ú. Velvary o výměře 117
m2 do vlastnictví města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
12. Prohlášení města Velvary k otázce klimatických změn a jejich vlivu na životní
prostředí
13. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
14. Rozprava
15. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 19:06 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 13 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
členy zastupitelstva města Mgr. Kolínkovou a p. Ledvinku.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Ing. Valchářovou a Mgr. Kuptíkovou (PRO –
13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Ing. Saifrta a Mgr. Špičkovou
(PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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Poté starosta požádal zastupitelstvo města o návrhy na doplnění programu. Starosta města
navrhl do programu zařadit nový bod „12. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Velvary č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.“ Stávající body 12. až 15.
se nově označují jako body 13. až 17. Program zasedání včetně navržené změny byl schválen
(PRO – 13, 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. Zpráva byla zveřejněna v zářijovém
Zpravodaji z Velvarska. Pan starosta hovořil o ukončených investičních akcích, o stavebním
ruchu v ulici Chržínské, přípravách rekonstrukce ulice Růžové, o společenském dění ve městě,
o prázdninovém stavebním dění ve školách a některých dotačních akcích, o otázce
bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku, která v období letních teplých večerů vždy
nabírá na aktuálnosti. Vyjádřil též potěšení nad probíhajícími opravami domů na náměstí,
které se konají za podprory Programu města pro obnovu a rozkvět památkové zóny, pohovořil
o průběhu prací na Učku a dalších letních událostech, zastavil se déle u otázky změny
odpadového systému a poděkoval všem, že pochopili nutnost snížení četnosti svou směsného
odpadu. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Místostarosta města seznámil zastupitelstvo a veřejnost s investičními akcemi města. Mimo
jiné zmínil dokončení vitráží v kostele sv. Jiří, dokončení rekonstrukce chodníku v ul. Za
Roudnickou branou, probíhající výstavbu víceúčelového objektu Účka, dokončení výstavby
komunikace v obytném souboru K Horovu mlýnu (čeká se na kolaudaci), problémy
s předanou vodní nádrží na Velké Bučině, přípravu na realizaci investiční akce výstavby
splaškové kanalizace na Velké Bučině, přípravné práce na rekonstrukci povrchu v ul. Růžová,
realizaci sběrného místa u čistírny odpadních vod, přípravu na realizaci projektu Malovarské
mokřady, probíhající výběrové řízení na realizaci projektu obnova krajinných struktur a na
restaurování výmaleb v kostele sv. Jiří. Předseda finančního výboru informoval o dosud
přijatých rozpočtových opatřeních a o zvýšení rozpočtové rezervy. Kontrolní výbor se
v období prázdnin nesešel. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu místostarosty o
investičních akcích a zprávu předsedy finančního výboru.
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí – aktuální stav a výhled
Starosta města informoval o výběrovém řízení na restaurování výmaleb v kostele sv. Jiří (bylo
podáno celkem 5 nabídek, nejnižší nabídka je na částku cca 6 500 000,-- Kč bez DPH, čeká se
na vyhodnocení podkladů). V tomto týdnu proběhlo také otevírání obálek v rámci výběrového
řízení na obnovu krajinných struktur, i zde čekáme, zda nabídky splňují všechna kritéria. Dále
informoval o průběhu projektu Malovarské mokřady. Mgr. Kuptíková informovala o projektu
Chytré Velvary, v rámci kterého bude město zřizovat nové webové stránky, nový plán
regenerace městské památkové zóny a nový strategický plán rozvoje města. Zastupitelstvo
města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci bodu Přehled dotačních záměrů, investic a
akcí.
5. Velvarská Záložna – současný stav záměru obnovy sálu
Starosta připomněl občanům žádost o dotaci, kterou podalo město na obnovu brownfieldů.
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Město žádalo o dotaci ve výši 30 milionů Kč. Nyní se čeká na výsledek dotačního řízení.
Projednává se stále otázka finálního řešení statických úprav, které jsou navrženy v nákladné a
naddimenzované podobě, leč dle současných norem. Informoval znovu o zřízení sbírkového
účtu a poděkoval všem, kdo se zúčastnili koncertu skladeb Leopolda a Jana Antonína
Koželuha, který so konal na Záložně při příležitosti slavnostního zahájení veřejné sbírky.
Zastupitelstvo vzalo dané informace na vědomí.
6. Rozpočtové opatření č. 8/2019 - 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.8/2019. Na straně příjmů je uvedena dotace z Ministerstva
financí na výdaje při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021, dotace od Úřadu práce ČR
na veřejně prospěšné práce a úprava dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na
chodník Za Roudnickou branou podle skutečnosti a další úpravy dle skutečnosti. Na straně
výdajů jsou zohledněny náklady, které vyvstaly během roku v souvislosti s opravou výtluků v
ulici Chržínská, zvýšené náklady na vybudování chodníku v ul. Za Roudnickou branou,
zvýšené náklady na rekonstrukci toalet v ZUŠ, projekt nástavby pavilonu ZŠ, projektová
příprava akce Malovarské mokřady, revitalizace Malovarského rybníka, sál Záložna (k
žádosti o dotaci), rekonstrukce hasičské zbrojnice, vybudování Ú-čka, veřejného osvětlení a
sběrného dvoru u ČOV. Do rozpočtového opatření je také zahrnuta předpokládaná druhá
etapa dotace pro ZŠ Svět v oknech: příjem dotace, převod dotace základní škole a následně
splátka zápůjčky základní školou městu. Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č.
8/2019 v souladu s předloženým návrhem (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Směna pozemku města parc. č. 1806/1 v k. ú. Velvary za pozemek parc. č. 367/9 v k. ú.
Velvary (nyní část pozemku parc. č. 367/1 v k. ú. Velvary)
Z důvodu následného využití a oplocení pozemku u ČOV (následné využití na sběrné místo),
byla navržena směna části pozemku parc. č. 367/1 v k. ú. Velvary o výměře 100 m2 (nově
pozemek č. 367/9 v k. ú. Velvary), orná půda, ve vlastnictví pana
za pozemek
parc. č. 1806/1 v k. ú. Velvary o výměře 285 m2, orná půda, ve vlastnictví města Velvary s
tím, že pan
souhlasí s finančním vyrovnáním rozdílu ceny. Rada záměr projednala dne 17.
6. 2019. Záměr byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 28. 6. - 14. 7. 2019 a nebyl předložen
jiný návrh či námitka. Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku města parc. č. 1806/1
v k. ú. Velvary za pozemek parc. č. 367/9 v k. ú. Velvary (nyní část pozemku parc. č. 367/1 v k.
ú. Velvary) s tím, že p.
souhlasí s finančním vyrovnáním rozdílu ceny (PRO – 13, PROTI
– 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Žádost o odkoupení části městského pozemku parc. č. 450/1 v k. ú. Ješín
Paní
bytem Ješín čp.
projevila zájem o odkup části pozemku města
Velvary parc. č. 450/1 v k. ú. Ješín o přibližné výměře 300 m2 za účelem rozšíření zahrady a
úpravy okolí domu. Jedná se o zelenou plochu na břehu původního koryta potoku parc. č.
453/20 (vlastníkem je Povodí Vltavy, s. p.) na konci Ješína proti farmě pana
.
K uvedené žádosti se vyjádřili záporně vedoucí odborů městského úřadu, z důvodu současné
klimatické nouze, ke které se město svým způsobem hlásí. Zbavovat se podobných vsakovacích
ploch není nyní vhodné. V rámci úprav domu čp.
může dojít k jejím zrušením. Rada o
žádosti jednala dne 31. 7. 2019 a nedoporučila zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje
uvedeného pozemku. Zastupitelstvo města neschválilo vyhlášení záměru prodeje části
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pozemku města parc. č. 450/1 v k. ú. Ješín (PRO – 10, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 2).
9. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu v pozemcích města parc. č. 110/1, 110/26 a 110/42 v k. ú.
Velvary
Zastupitelstvu města by předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu v pozemcích města parc. č.
110/1, 110/26 a 110/42 v k. ú. Velvary mezi městem Velvary a společností ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín za účelem pokládky kabelového vedení NN pro přípojku NN k parcele
č.1660/3 k. ú. Velvary, stavebník paní
. Návrh smlouvy předkládá projektová
kancelář
. Předpokládaný rozsah věcného
břemene činí cca 110 m, výše jednorázové úhrady za věcné břemeno bude stanovena
výpočtem dle platného ceníku VB pro území města Velvary. Lokalita připojované parcely se
nachází při výjezdu z města směrem na Kralupy, po pravé straně za odbočkou k benzínové
pumpě. Rada o materiálu jednala dne 31. 7. 2019 a neměla vůči němu připomínky, jen si
vyžádala informaci od odboru správy majetku, jaký záměr mají majitelé s parcelou, dostalo se
jim odpovědi, že zamýšlejí výstavbu domu, tuto však neumožňuje stávající územní plán. Přesto
není důvod s věcným břemenem nesouhlasit. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu v pozemcích města parc. č. 110/1, 110/26 a 110/42 k. ú. Velvary ve znění předloženého
návrhu (PRO – 11, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 1).
10. Návrh darovací smlouvy mezi městem Velvary a paní
zbudované veřejné infrastruktury

o převodu nově

Zastupitelstvu byla předložena Darovací smlouva s dárcem
a přijetí daru:
pozemky veřejného prostranství (parc. č. 829/1 o výměře 860 m2, parc. č. 829/5 o výměře 371
m2, parc. č. 829/10 o výměře 103 m2, parc. č. 829/11 o výměře 83 m2, parc. č. 829/17 o
výměře 29 m2 - pozemky o celkové výměře 1446 m2), nová komunikace (včetně dopravního
značení) na parc. č. 829/1 a 829/10, nová splašková a dešťová kanalizace na parc. č. 829/1 a
829/10, nové veřejné osvětlení na parc. č. 829/1 a 829/10, vše v k. ú. Velvary. Nově
vybudovaná veřejná infrastruktura byla řádně zkolaudována. Celková hodnota daru je
vyčíslena na 3 260 000,-- Kč. Veřejné osvětlení a odběrné místo bylo osazeno elektroměrem a
9. 8. 2019 kompletně předáno společnosti ELTODO osvětlení s.r.o. do správy. Věcné břemeno
s ČEZ Distribuce, a.s., je zřízeno a zapsáno v katastru nemovitostí. Odbor správy majetku
města neshledává žádné další překážky k převzetí předmětu daru do majetku města Velvary a
k podepsání Darovací smlouvy, která byla zkontrolována panem
.
Zastupitelstvo města schválilo Darovací smlouvu s paní
ve znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Nabídka bezúplatného převzetí pozemku parc. č. 2004 v k. ú. Velvary o výměře 117 m2
do vlastnictví města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Pozemek parc. č. 2004 v k. ú. Velvary o výměře 117 m2, je ve vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. V současné době je tento pozemek využíván jako komunikace. Město požádá
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod výše uvedeného
pozemku do vlastnictví města Velvary. Uvedenou žádost města je nutné doplnit o souhlas
zastupitelstva města s tímto bezúplatným převodem. Rada města návrh projednala na svém
jednání dne 28. 6. 2019 a doporučila zastupitelstvu města s převzetí uvedeného pozemku

4

souhlasit. Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převzetím pozemku parc. č. 2004 o
výměře 117 m2 v k. ú. Velvary do vlastnictví města Velvary (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL
SE – 0).
12. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Velvary č.
2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
S ohledem na skutečnost, že město připravuje otevření sběrného místa pro ukládání mimo jiné
velkoobjemového odpadu, bude zrušen mobilní svoz velkoobjemového odpadu. Toto opatření
však musí být v souladu s obecně závaznou vyhláškou, kterou se stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(č. 2/2019). Současně dochází pouze k formálním úpravám v článku 3 odst. 3 písm. e) a f)
OZV, kde jsou specifikovány barvy a nápisy sběrných nádob tříděného odpadu. Zastupitelstvo
města schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města
Velvary č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
13. Prohlášení města Velvary k otázce klimatických změn a jejich vlivu na životní prostředí
Starosta v úvodu uvedeného bodu seznámil veřejnost s materiálem, který obsahuje
krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle v oblasti ochrany klimatu a v oblasti boje proti
dlouhotrvajícímu suchu. Materiál obsahuje koncepční kroky i opatření k okamžité realizaci,
starosta jej vytvořil na základě rešerše podobných materiálů a několika konferencí a
vzdělávacích akcí, jichž se k tématu v poslední době zúčastnil a také na základě připomínek
z minulého zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města schválilo prohlášení „Ať žijí
Velvary! – soubor opatření, které město Velvary přijímá tváří v tvář klimatickým změnám“
coby živý dokument, který se bude průběžně doplňovat a usilovně naplňovat. Dokumet bude
zveřejněn na webových stránkách města a průběžně aktualizován.
(PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
14. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
Starosta informoval občany, že v roce 2019 nebude žel pořádán Velvarský maraton a dále
pozval členy zastupitelstva a občany na následující akce:
13. 10. 2019 se uskuteční další ročník zábavného Memoriálu Jásema Zabloudila (organizuje
spolek Človíček RAD a následně v kině filmového festivalu Ozvěny Oty Hofmana
od 17. – 20. 10. 2019 se ve Velvarech uskuteční setkání v rámci grantu EU Partnerství měst
(zástupci francouzského partnerského města Montbert a budoucího partnerského města
Bratislava Rusovce), cílem setkání bude rekapitulace, co se vše povedlo za dobu členství
v Evropské unii,
18. 10. 2019 se uskuteční slavnostní otevření víceúčelového objektu Účka,
28. 10. 2019 se uskuteční setkání hasičů Pod Řípem.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí pozvánky na kulturní, společenské a další akce.
14. Rozprava
V rámci rozpravy vystoupila členka zastupitelstva Ing. Tlustá, s požadavkem, zda se v Ješíně
nemůže snížit rychlost jízdy vozidel s ohledem na skutečnost, že zde nedávno srazilo auto dítě.
Starosta v této věci uvedl, že prověří možnost rychlost snížit. Dále se Ing. Tlustá zeptala, jak
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bude ukončena cyklostezka v souvislosti s budovaným obchvatem Ješína. Tuto informaci
starosta nemá přesnou zajistí ji pan místostarosta. Dále Ing. Tlustá informovala o sběru
papíru, který se v základní škole koná ve dnech 24. a 25. 10. 2019 a výtěžek bude poskytnut na
veřejnou sbírku na opravu hotelu Záložna.
Člen zastupitelstva města p. Jandouš opět upozornil na přechod u Jednoty směrem ke škole,
kde kvůli keřům nejsou vidět chodci, kteří vstupují na přechod. Starosta uvedl, že k ostříhání
živého plotu již několikrát mělo dojít a bude pravděpodobně nutné na uvedeném místě provést
stavební úpravy. Dále p. Jandouš zmínil situaci u přechodu pro chodce v ul. Pražská u
pekárny, kde řidiči nerespektují dopravní předpisy. Starosta přislíbil, že uvedenou připomínku
opětovně projedná s městskou policií. Dále p. Jandouš upozornil na zápach ze společnosti MT
COMAX. V této souvislosti starosta informoval o nezávislém měření, které bylo již provedeno,
nyní město čeká na výsledky. Dále p. Jandouš upozornil na parkující auta u přejezdu vlečky
na příjezdu do města od Uhů. Starosta v této věci uvedl, že vozidla stojí na pozemku SŽDC,
věc již řešila městská policie, současně město požádalo SŽDC o zjednání nápravy. Současně
starosta informoval, že železniční přejezd je ve správě KSÚS, proto požádal cestmistra, aby
byl řešen neutěšený stav uvedeného železničního přejezdu. Dále p. Jandouš upozornil na
špatný stav nového chodníku na opraveném mostě v ul. Za Roudnickou branou. Starosta v této
souvislosti upozornil, že most s chodníkem stále není zkolaudován, město usiluje o reklamaci
díla, ale není investorem uvedené akce. Most je Středočeského kraje a ten je se stavem
spokojen. Dále p. Jandouš upozornil na klestí, které je již delší dobu u silnice v ulici Tyršova.
V této souvislosti starosta uvedl, že město nesváží odpad ze zahrad, který občané dají na ulici.
Proto není svážen odpad, který nepochází z veřejných prostranství. Město nabízí občanům
úklid jejich soukromého odpadu ze zahrad za poplatek.
Paní
upozornila na zanesený potok bahnem a na zanesenou nádrž v ul. Karla
Krohna také bahnem. Starosta v této souvislosti uvedl, že správce Bakovského potoka je
Povodí Vltavy s.p. a ten se o toky v naší oblasti moc nestará. Město s Povodím o těchto
potřebách pravidelně jedná, zatím žel bez odezvy. S nádrží v ul. Karla Krohna je problém,
neboť se odborníci v oblasti vodohospodářství nedokáží shodnout na řešení.
V rámci rozpravy dále vystoupila pí.
, která se zeptala, proč je nádoba na olej pouze u
zdravotního střediska. Pro starší občany je to daleko. Starosta přislíbil, že se bude množství
nádob na olej po městě rozšiřovat.
V rámci rozpravy dále vystoupila pí.
, která upozornila, že cizí občané, kteří
projíždějí kolem kontejnerů u bytových domů, zde vyhazují v pytlech svůj odpad, a pak není
v kontejnerech místo pro místní, který za svoz odpadu platí. Starosta v této souvislosti uvedl,
že uvedený problém je městskému úřadu znám a město nyní pracuje na řešení (zřejmě
pořízení zamykacích kontejnerů).
V rámci rozpravy také vystoupil p.
, který upozornil na situaci v ul. Čechova u
základní školy. V ranních hodinách mezi 07:00 až 08:00 hod., když vozí rodiče své děti do
školy, zde jezdí velmi rychle a bezohledně. Starosta přislíbil, že se uvedenou situací bude
městský úřad zabývat. Zmínil, že je připraven projekt (již má stavební povolení) na úpravu
ulice Petra Bezruče, který v její spodní části řeší zkapacitnění parkování a zlepšení
bezpečnosti.
V rámci rozpravy také vystoupil p.
, který upozornil na neutěšený stav v ul. Nábřeží,
kde parkuje mnoho vozidel v souvislosti s návštěvou fotbalového hřiště a v noci zde někteří
řidiči jezdí rychle a zkouší smyky. Starosta v této souvislosti uvedl, že v příštím roce se bude
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opravovat chodník v ul. Malovarská a měla by na něj navázat bezbariérová trasa v ul.
Nábřeží a fortnou na náměstí. Dále se jednalo o otázce výchovy dětí, které v místě pohazují
odpadky a chovají se nevhodně, starosta požádal občany o součinnost, poprosil, aby podobné
chování nepřehlíželi. Vyzval občany, aby všechny incidenty ihned hlásili městské policii či
starostovi.
Dále v rámci rozpravy vystoupila pí.
, která se zeptala, zda město nezvažuje obměnu
sáčků na psí exkrementy na kompostovatelné. Starosta v této souvislosti sdělil, že tuto změnu
město zvažuje.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
15. Závěr
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města v 21:05 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. 6/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 18. září 2019 od 19:00 hod. v sálu městského muzea

Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

-

program zasedání zastupitelstva města,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.) a návrhovou komisi
(Ing. Valchářová, Mgr. Kuptíková),
rozpočtové opatření č. 8/2019, ve znění přiloženého materiálu,
směnu části pozemku parc. č. 367/1 v k. ú. Velvary o výměře 100 m2 (nově pozemek
parc. č. 367/9), orná půda, ve vlastnictví pana
za pozemek parc. č.
1806/1 v k. ú. Velvary o výměře 285 m2, orná půda, ve vlastnictví města Velvary s
tím, že pan
souhlasí s finančním vyrovnáním rozdílu ceny,
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu v pozemcích města parc. č. 110/1, 110/26 a 110/42
v k. ú. Velvary,
Darovací smlouvu s paní
, ve znění
předloženého návrhu,
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Velvary
č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ve znění předloženého návrhu,
prohlášení „Ať žijí Velvary! – soubor opatření, které město Velvary přijímá tváří v tvář
klimatickým změnám“ coby živý dokument, který se bude průběžně doplňovat a
usilovně naplňovat.

Zastupitelstvo města neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 450/1 k. ú.
Ješín.

Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převzetím pozemku parc. č. 2004 v k. ú.
Velvary, o výměře 117 m2, do vlastnictví města Velvary.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města,
zprávu přednesenou starostou města o připravovaných investičních akcích,
zprávu přednesenou předsedou finančního výboru,
informaci o dotačních záměrech, investic a akcí pro rok 2019,
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-

informaci o postupu při obnově sálu hotelu Záložna,
pozvánky na kulturní, společenské a další akce,
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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