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. 7/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 6. listopadu 2019 od 18:00 hod. v sálu městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, pí. Štefaniková
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 – informace o přidělení dotace z MMR – debata o dalším postupu
6. Rozpočtové opatření č. 10/2019 – návrh
7. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
8. Odkup části pozemku PK parc. č. 106/5 v k. ú. Velvary od Státního pozemkového
úřadu do vlastnictví města Velvary se záměrem budoucí výstavby domu seniorů
9. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu
provést stavbu v pozemku města parc. č. 1924/2 v k. ú. Velvary
10. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ
Ministerstva kultury ČR pro rok 2019
11. Program města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny – vyhodnocení a
aktualizace
12. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
13. Rozprava
14. Závěr
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:06 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 13 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
členy zastupitelstva města p. Ledvinku a p. Vedrala.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Mgr. Kolínkovou a pí. Štefanikovou (PRO – 13,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Ing. Saifrta a Mgr. Špičkovou (PRO –
13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Poté starosta požádal zastupitelstvo města o návrhy na doplnění programu. Nebyla navržena
žádná změna ani doplnění programu. Program zasedání byl schválen (PRO – 13, 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. Zmínil investiční akce, které probíhaly
v měsících září a v říjnu, tj. oprava chodníků v ulici Chržínské, nové osvětlení v ulici Růžová,
provedení výměny druhé nádrže čistírny odpadních vod, opravy podlah v základní škole a
odstranění havárie okapů a několik dalších drobných akcí. Poté připomenul některé akce
kulturní a společenské, jimiž byl říjen naplněn. Nejvýznačnější bylo otevření komunitního
centra Velvarské U-čko u Malovarského rybníka, což byla velká a zdařilá celoměstská akce,
zúčastnila se i zahraniční návštěva z partnerského města Montbert a z možného partnerského
města Bratislava – Rusovce, skupiny hostí zde trávily více dní díky projektu Evropa pro
občany, z něhož jsme obdrželi dotaci na uspořádání mezinárodního setkání vedoucího
k výměně zkušeností z členství v EU. Projekt připravila a zaštítila paní místostarostka, již pan
starosta poděkoval. Dále se v říjnu konaly ve velvarském kině Ozvěny Festivalu Oty
Hofmana, spolek Človíček RAD organizoval orientační závod Memoriál Jásema Zabloudila,
konal se koncert v Městském muzeu, vernisáž v Galerii Tomáše Vosolsobě, koncerty ZUŠ,
významná utkání odehráli naši fotbalisté, velký turnaj na počest Dr. Trejbala zorganizovali
jako každoročně naši šachisté, chovatelé zvládli tradiční výstavu zvířectva, pestré dění bylo i
u hasičů, v Kostce a v dalších spolcích. Starosta všem poděkoval a vyjádřil úctu všem
organizátorům. Zalitoval, že se již nekoná velvarský Maraton, bylo by pěkné, kdyby se vrátil.
Dále starosta sdělil, že v rámci připomínek výročí vzniku republiky byla dokončena oprava
válečných hrobů na hřbitově (pomníčky legionářů a hrob rudoarmějců), pietní děkovná
výzdoba byla umístěna u všech pomníků padlých a pamětních desek. Ke zpestření říjnového
dění přispělo i natáčení filmu o Emilu Zátopkovi, které se konalo na Brčkově. Poté starosta
přešel k otázce odpadů, poděkoval občanům, že začali využívat nové sběrné místo u ČOV,
které se postupně vybavuje a zajíždí díky píli pracovníků technické čety. Zastavil se také u
důležitého tématu reorganizace pečovatelské služby a snažil se vysvětlit situaci. Krajský úřad,
který pečovatelskou službu financuje, nás upozornil, že pokud budeme službu provozovat tak,
jako dosud, tedy formou rozvozu obědů, poskytováním úklidů a nákupů, nebude ji již nadále
podporovat a budeme ji nuceni zrušit. Pokud chceme pokračovat, musíme se přesunout
k výkonu tzv. přímé péče, která spočívá v pomoci nemohoucím, dlouhodobě nemocným, lidem
po úraze, lidem pečujícím o vážně nemocnou či postiženou osobu atd. – tato pomoc by měla
pomáhat tomu, aby lidé zůstávali co nejdéle v domácím prostředí a nepřecházeli do lůžkových
zařízení. Rozhodli jsme se touto cestou vydat. Protože je přímá péče náročnější, byly nám
navýšeny počty pracovních míst na tři. Nyní probíhá výběrové řízení. Je důležité, aby jej
občané vnímali ne jako rozmar úřadu, ale jako nutnou proměnu, kterou buď projdeme, nebo
nebudeme mít nic. Možnost pomoci v případě nemohoucnosti je jistě větším přínosem než jen
dovezení obědu, které zajistí i komerční firma. O proměně budeme průběžně informovat.
V závěru se starosta věnoval otázkám dopravním, zmínil jednání o budoucím obchvatu, který
je znovu ve fázi studie, na radnici proběhlo představení od projektanta, k němuž se máme
možnost vyjádřit. Proběhlo i jednání o budoucích úpravách silnice 1/16 v úseku Nová Ves –
Ješín, které plánuje ŘSD, jde zejména o rozšíření vozovky tak, aby byla bezpečnější pro
plynulou dopravu, město zde prosazuje své zájmy z hlediska bezpečnosti dopravy ve styku
s místními komunikacemi, zejména vytvoření kruhových křižovatek u benziny i u Nových Uhů
a mimoúrovňové křížení s komunikací na Radovič a dále prověření hlukových limitů. O všech
záležitostech starosta průběžně informuje ve Zpravodaji z Velvarska. Zastupitelstvo města
vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Místostarosta města seznámil zastupitelstvo a veřejnost zejména s přípravou výběrového
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řízení na realizaci splaškové kanalizace na Velké Bučině. Předseda finančního výboru
požádal o zaslání návrhu rozpočtu města na rok 2020. Kontrolní výbor se sejde 11. 11. 2019.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu místostarosty o investičních akcích a zprávu
předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru.
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí – aktuální stav a výhled
Dále starosta informoval o ukončení výběrového řízení na restaurování renesančních
výmaleb v kostele sv. Jiří, výběrové řízení vyhrál uchazeč ACANT ART. Restaurování bude
zahájeno ještě v roce 2019. Restaurátorské práce jsou placeny z příspěvku Programy
záchrany architektonického dědictví MK ČR. Dále starosta města hovořil o reklamaci vodní
nádrže na Velké Bučině. Vypouštěcí objekt byl zbořen a nyní bude zhotovitel díla stavět
vypouštěcí objekt nový. Pracuje se také na projektu mokřadů u Malovarského rybníka.
Proběhla také schůzka s odborníkem, který navrhne řešení k vodní nádrži v ul. Karla Krohna.
Město také spolupracuje s projektantem na zhotovení projektové dokumentace nového domu
pro seniory. Do výběrového řízení na zhotovitele nových povrhců v ulici Růžová se bohužel
nikdo nepřihlásil. 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 města s radostí informoval o tom, že město získalo dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj na rekonstrukci sálu hotelu Záložna ve výši 30 000 000,-- Kč v rámci programu
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, což považujeme za veliký úspěch,
v dotačním titulu byl veliký přetlak a z 200 žádostí bylo podpořeno necelých 30, dotační
žádost navíc připravoval sám starosta. S radostí přichází také hodně práce, protože pro
přidělení prostředků bude nutné brzy uzavřít smlouvu o dílo, podmínky ještě neznáme, ale
předpokládá se, že půjde o únor či březen. Uvážíme-li, že ještě chceme upravit
naddimenzovaný projekt úpravy statiky (který jsme nechali zpracovat v „nejhorší verzi“,
abychom zjistili, kolik to může stát, ale nejsme s ním ztotožnění a hledáme statika, který
vymyslí elegantnější a levnější řešení (nyní jde od 21 milionů), a přihlédneme-li k tomu, že
v poslední době se do výběrových řízení firmy mnoho nehlásí, tak je jasné, že nás nečeká
snadné období. Starosta ale všechny ubezpečil, že je připraven se do projektu plně vrhnout a
bude rád za pomoc a podporu.
6. Rozpočtové opatření č. 10/2019 - 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.10/2019. Na straně příjmů je příjem dotace pro
Mateřskou školu Velvary. Na straně výdajů je zejména: převod dotace pro Mateřskou školu
Velvary, příspěvek pro Školní jídelnu Velvary na opravu schodiště a vybudování čistící zóny,
náklady na opravy budov: oprava střechy muzea a zpevnění krovu radnice, náklady na
kamerový systém Ú-čko a část nákladů na veřejné osvětlení v Růžové ulici. Rada návrh
rozpočtového opatření projednala na svém jednání dne 4. 11. 2019 a doporučuje jej
zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2019
v souladu s předloženým návrhem (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
Odbor správy majetku předkládá seznam předmětů navržených k vyřazení z inventarizačního
seznamu města v roce 2019. Předměty uvedené v seznamu se již nedají používat, jsou
poškozené, nefunkční, zastaralé a opravy jsou nerentabilní. Fotopasti byly odcizeny. Lednice
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Alaska byla původně na zdravotním středisku po paní
. Předměty, u kterých
není uveden rok pořízení, pocházejí z období před 1. 1. 2008. Modul Kanga u SDH se město
pokoušelo prodat na Aukru, ale nikdo neprojevil zájem. Rada návrh na vyřazení předmětů
z inventáře města projednala na svém jednání dne 14. 10. 2019 a doporučila jej zastupitelstvu
města schválit. Zastupitelstvo města schválilo vyřazení poškozených a neupotřebitelných
předmětů z inventáře města v souladu s předloženým návrhem (PRO – 13, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
8. Odkup části pozemku PK parc. č. 106/5 v k. ú. Velvary od Státního pozemkového úřadu do
vlastnictví města Velvary se záměrem budoucí výstavby domu seniorů
Státní pozemkový úřad předložil vypracovaný znalecký posudek na část pozemku PK parc. č.
106/5 v k. ú. Velvary, podíl 5/6, za tržní cenu 513 000,-- Kč. Město Velvary část (konkrétně
podíl 5/6) pozemku požaduje odkoupit od Státního pozemkového úřadu z důvodu plánované
budoucí výstavby domu pro seniory. Přílohou je též návrh kupní smlouvy. Rada návrh kupní
smlouvy projednala na svém jednání dne 14. 10. 2019, a protože je v souladu se záměrem
města budovat dům pro seniory, zakoupením pozemku dojde ke scelení velkého pozemku pro
výstavbu, doporučila zastupitelstvu města koupi podílu na pozemku schválit. V rámci
rozpravy vystoupil p. Jandouš, který upozornil na vysokou cenu pozemku, který je ornou
půdou. Tajemník městského úřadu upozornil, že uvedený pozemek je v územním plánu určen
k zastavění, proto musí být oceněn jako stavební. Zastupitelstvo města schválilo koupi podílu
5/6 na pozemku PK parc. č. 106/5 v k. ú. Velvary od Státního pozemkového úřadu (PRO – 13,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu
provést stavbu v pozemku města parc. č. 1942/2 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti a právu provést stavbu v pozemku města parc. č. 1942/2 v k. ú. Velvary
mezi městem Velvary a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, zastoupenou
projektovou kanceláří
, Neratovice. Předmětem je vybudování distribuční
soustavy – kabelové vedení NN pozemkem města parc. č. 1924/2 k pozemku 1606/13 k. ú.
Velvary, což je pozemek připravovaný k výstavbě restauračního zařízení u benzinové pumpy
ve Velvarech. Rada i zastupitelstvo již schvalovaly některé související materiály k této stavbě.
Věcné břemeno bude uloženo do pozemku za jednorázovou náhradu, jejíž výše bude
vypočtena dle platného ceníku věcných břemen na území města a po zaměření skutečného
stavu. Rada města projednala uvedený návrh na svém jednání dne 14. 10. 2019 a doporučila
jej zastupitelstvu města schválit ve znění předloženého materiálu. Zastupitelstvo města
schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu
provést stavbu v pozemku města parc. č. 1942/2 v k. ú. Velvary ve znění předloženého návrhu
(PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ
Ministerstva kultury ČR pro rok 2019
Město Velvary obdrželo na základě rozhodnutí ministerstva kultury účelovou dotaci ze
státního rozpočtu Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019 ve výši 200 000,00 Kč pro
poskytování příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek na území města. Jedná se o
obnovu fasády uličního průčelí domu čp. 8, náměstí Krále Vladislava Velvary a restaurování
sochy sv. Kateřiny, na p.p.č.49, k. ú. Velvary – u kostela sv. Kateřiny, Velvary. Vlastníkům
kulturních památek poskytuje město Velvary příspěvek podle zákona č. 250/2000 Sb. o
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rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů tzn. veřejnoprávní
smlouvou. Zastupitelstvu města byly předloženy ke schválení veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí dotace. Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2019 v celkové výši 120 000,00 Kč (jednostodvacettisíc
korun českých) na obnovu nemovité kulturní památky – domu čp. 8, rejstř. č. ÚSKP 19687/2647 v městské památkové zóně Velvary, k. ú. a obec Velvary, okres Kladno, Středočeský kraj,
v rozsahu těchto prací: obnova fasády uličného průčelí – štukatérské práce- pásové bosáže,
římsa a další související práce jejímu vlastníkovi:
(PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Zastupitelstvo města schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón na rok 2019 ve výši 100 000,00 Kč (jednostotisíc korun českých) na obnovu nemovité
kulturní památky – sochy sv. Kateřiny na p.p.č. 49, rejstř. č. ÚSKP 31306/2-641 v městské
památkové zóně Velvary, k. ú. a obec Velvary, okres Kladno, Středočeský kraj, v rozsahu těchto
prací: restaurátorské práce dle schváleného restaurátorského záměru jejímu vlastníkovi:
Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou. (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Program města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny – vyhodnocení a
aktualizace
V současné době se ukončuje první rok trvání Programu města Velvary pro obnovu a rozkvět
památkové zóny. Díky podpoře z Programu došlo letos k několika přínosným opravám
(nejvýznamnější dům čp 8 a dům se zlatou hvězdou). Na základě domluvy z doby vyhlášení
programu jsme se rozhodli drobně upravit statut Programu. Změny jsou v podkladech
zažluceny. Jde pouze o formální úpravy (termíny podání a vyhodnocení žádostí, termín
předložení vyúčtování), které pomohou hladšímu procesu ze strany účastníků i města.
Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Programu města Velvary pro obnovu a rozkvět
památkové zóny ve znění předloženého materiálu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
12. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
Starosta pozval členy zastupitelstva a občany na akce spojené s oslavami výročí 30 let od
sametové revoluce.
 od 11. 11. 2019 na náměstí bude pořádána venkovní výstava k připomenutí 17. 11. 2019
nazvaná Střípky revoluce, a v průjezdu knihovny budou vystaveny dobové plakáty a
tiskoviny,
 14. 11. 2019 od 20:00 hodin promítání v kině filmu Čtyři příběhy revoluce (dopoledne
projekce pro školu,
 15. 11. 2019 v 17:11 hodin se uskuteční neformální setkání občanů na náměstí s projekcí
dobových fotografií na radnici.
Poté – za doplnění zastupitelek Špičkové a Tlusté – pozvali na další akce:
 22. 11. 2019 koncert Jana Buriana v městském muzeu,
 30. 11. 2019 koncert Jiřího Konvrzka v Penzionu PARIS,
 30. 11. 2019 tvorba adventních věnců v KOSTCE,
 30. 11. 2019 pohádka Buchty a loutky v ZUŠ Velvary,
 30. 11. 2019 rozsvícení vánočního stromu v Ješíně,
 1. 12. 2019 adventní dílna seniorek v městském muzeu,
 1. 12. 2019 adventní trhy s programem na náměstí včetně rozsvícení vánočního stromu,
 15. 12. 2019 zimní běh u Malovarského rybníka,
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí pozvánky na kulturní, společenské a další akce.
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14. Rozprava
V rámci rozpravy nejprve vystoupil starosta města, který reagoval na požadavky vznesené
v rámci rozpravy na minulém zasedání zastupitelstva města. Ke snížení rychlosti v Ješíně
upozornil, že městská policie zde bude častěji měřit rychlost vozidel. Ve věci špatného výhledu
u přechodu pro chodce od Jednoty k základní škole uvedl, že keře byly ostříhány a uvažuje se
o jejich přesazení. Výsledky měření ovzduší byly městu předány, ale čeká se na jejich
vysvětlení. Most v ulici za Roudnickou branou byl zkolaudován, ale bude reklamován chodník
na mostě. Dále starosta upozornil, že město zvýšilo počet nádob na olej na 5 kusů.
V rámci rozpravy vystoupila členka zastupitelstva Ing. Tlustá, která požádala o koupi a
instalaci čerpadla do vrtu u vodní nádrže v Ješíně, aby byla doplňována voda. Starosta koupi
čerpadla přislíbil.
V rámci rozpravy také vystoupila členka zastupitelstva města Bc. Podivínská, která požádala
o odstranění značek, které jsou v ul. Chržínská po instalaci semaforů. Starosta v této
souvislosti sdělil, že tyto značky nejsou města, ale byly osazeny v souvislosti s přeložkou
elektrického vedení do země.
V rámci rozpravy upozornil člen zastupitelstva města Ing. Saifrt na nesprávně osazenou
značku obec při vjezdu do města od Kralup nad Vltavou. Pokud řidič jede od benzinové
stanice směrem ke hřbitovu a přijede na křižovatku od Kralup nad Vltavou, tak značka
začátek obce je před touto křižovatkou ve směru od Kralup nad Vltavou a řidič ji nevidí a tedy
ani neví, že je v obci. Starosta vzal uvedenou připomínku na vědomí.
Členka zastupitelstva města pí. Štefaniková poděkovala za instalaci veřejného osvětlení v ul.
Čechova nad víceúčelovým hřištěm. Zeptala se, zda by uvedené svítidlo nešlo naklopit, aby
nesvítilo do oken přilehlých domů a navrhla ostříhat živý plot u víceúčelového hřiště. Starosta
přislíbil, že se uvedenými podněty bude zabývat.
Zastupitel pan Jandouš upozornil na situaci u pekárny, kde parkuje mnoho vozidel v ranních
hodinách v zákazu stání a u přechodu a vzniká nebezpečná situace. Paní místostarostka
Valchářová uvedla, že se dle jejího přesvědčení situace výrazně zlepšila, od té doby, co
policie a asistenti prevence na místě pravidelně asistuje. Pan Jandouš souhlasil, ale
upozornil, že by bylo dobré, aby tam dohled byl již před sedmou hodinou, kdy je situace
nejakutnější. Starosta přislíbil, že návrh projedná s městskou policií a asistenty prevence
kriminality. Dále p. Jandouš upozornil, že se nákladní vozidla pro MT COMAX točí
v křižovatce nedaleko jeho domu.
V rámci rozpravy dále Ing. Saifrt požádal, zda by město mohlo ve zpravodaji otisknout
informaci o svozu odpadů, neboť termínů je pro každý druh odpadu hodně a veřejnost se
v termínech již neorientuje. Starosta přislíbil, že město občanům rozdistribuuje letáček.
V rámci rozpravy dále místostarostka Ing. Valchářová požádala, zda by se nemohl opravit
povrch uličky na Brčkově. Starosta opravu přislíbil v následujícím roce.
V rámci rozpravy vystoupil člen zastupitelstva p. Kaltounek, který upozornil na nefunkční
školskou radu. V uvedené věci sdělila místostarostka, že se čekalo, až se utvoří KRPDŠ, aby
mohl jmenovat své zástupce do školské rady. Starosta v této věci také připomněl, že probíhá
anketa spokojenosti rodičů se základní školou.
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Zástupce veřejnosti pan
se zeptal, zda p.
předal městu ulici Václava Klementa
a dále upozornil na kamiony, které parkují na polní cestě od benzinové stanice k ulici
Malovarská. Starosta v této věci uvedl, že ulice Václava Klementa městu předána dosud
nebyla. Panu
byla v této věci zaslána předžalobní výzva. Starosta dodal, že doufá, že
nebude třeba jíti dále a k předání dojde. Ve zmíněné propojce od benzinové čerpací stanice
do ulice Malovarská bude osazeno dopravní značení zákaz vjezdu nákladních vozidel.
Členka zastupitelstva města Mgr. Špičková, Ph.D. požádala, zda by nemohla být veřejnost
v případě volání na městskou policii v době, kdy není zajištěna služba, informována, kam se
má obrátit, např. že mají kontaktovat Policii České republiky. Starosta přislíbil, že se
uvedeným návrhem, bude zabývat.
Mgr. Kuptíková informovala, že se v rámci projektu Chytré Velvary připravuje v lednu 2020
nová podoba webových stránek.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
15. Závěr
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města v 19:37 hodin, poděkoval všem za účast
a popřál přítomným klidný podzimní čas. Upozornil, že zastupitelstvo se nyní bude muset
intenzivně věnovat přípravě rozpočtu, který by měl být ve finální verzi předložen ke schválení
na prosincovém jednání, pravděpodobně 18. 12. 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. 7/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 6. listopadu 2019 od 18:00 hod. v sálu městského muzea

Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

-

program zasedání zastupitelstva města,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.) a návrhovou komisi (Mgr.
Kolínková, pí. Štefaniková),
rozpočtové opatření č. 10/2019, ve znění přiloženého materiálu,
vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventarizačního seznamu
města ve znění předloženého návrhu,
koupi podílu 5/6 na pozemku PK parc. č. 106/5 v k. ú. Velvary od Státního
pozemkového úřadu za cenu dle znaleckého posudku č. 10737-392-2019 ve výši 513
000,-- Kč,
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu
provést stavbu v pozemku města parc. č. 1924/2 v k. ú. Velvary,
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok
2019 v celkové výši 120 000,00 Kč (jednostodvacettisíc korun českých) na obnovu
nemovité kulturní památky – domu čp. 8, rejstř. č. ÚSKP 19687/2-647 v městské
památkové zóně Velvary, k. ú. a obec Velvary, okres Kladno, Středočeský kraj,
v rozsahu těchto prací: obnova fasády uličného průčelí – štukatérské práce- pásové
bosáže, římsa a další související práce jejímu vlastníkovi:
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok
2019 ve výši 100 000,00 Kč (jednostotisíc korun českých) na obnovu nemovité
kulturní památky – sochy sv. Kateřiny na p.p.č. 49, rejstř. č. ÚSKP 31306/2-641
v městské památkové zóně Velvary, k. ú. a obec Velvary, okres Kladno, Středočeský
kraj, v rozsahu těchto prací: restaurátorské práce dle schváleného restaurátorského
záměru jejímu vlastníkovi: Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou.
aktualizaci Programu města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny ve znění
předloženého materiálu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města,
zprávu přednesenou místostarostou města o připravovaných investičních akcích,
zprávu přednesenou předsedou finančního a kontrolního výboru,
informaci o dotačních záměrech, investic a akcí pro rok 2019,
informaci o získané dotaci na opravu sálu hotelu Záložna,
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-

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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