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. 8/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 15. prosince 2021 od 19:00 hod. v secesním sále městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: p. Vedral, Mgr. Špičková, Ph.D.
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, pí. Štefaniková
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Úvod
Zpráva starosty o dění v posledním období
Zpráva místostarosty o probíhajících investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Přehled investičních a dotačních záměrů, projektů a akcí za rok 2021 a výhled 2022
Rozpočtové opatření č. 7/2021 – návrh
Rozpočet města Velvary pro rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu města Velvary pro léta 2023 - 2025
Strategie prevence kriminality města Velvary pro léta 2022 - 2025
Žádost o prodloužení platnosti Veřejnoprávní smlouvy z Programu pro obnovu a
rozkvět památkové zóny Velvary POP/2020/05
Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Velvary a ŘSD týkající se pozemku města
parc. č. 1912 v k. ú. Velvary
Pravidla tvorby a používání prostředků Sociálního fondu města Velvary a pravidla
poskytování jiných benefitů zaměstnancům
Prodloužení lhůty pro čerpání benefitu ze Sociálního fondu města Velvary za rok 2021
Projednání plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ješín
Velvarský nápadník 2021 – přihlášené projekty
Debata o možném nákupu drobných pozemků v k. ú. Velvary v elektronické aukci
Pozvánky na blízké společenské, kulturní a sportovní události
Rozprava
Závěr

1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 19:10 hod.. Pan starosta nejprve přivítal přítomné členy
zastupitelstva města a veřejnost. Dále konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 13 členů, a omluvil členy zastupitelstva města Ing. Saifrta a
Ing. Tlustou.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Mgr. Kolínkovou a pí. Štefanikovou (PRO – 13,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu p. Vedrala a Mgr. Špičkovou, Ph.D.
(PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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Poté starosta požádal zastupitelstvo města o doplnění programu o nový bod 16. Darovací
smlouva o darování nemovité věci. Stávající body 16., 17. a 18. se nově označují jako body
17., 18. a 19. Starosta nechal zastupitelstvo o změně programu hlasovat. Program zasedání
dle upraveného návrhu byl schválen (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
2. Zpráva starosty o dění v posledním období
Starosta zevrubně informoval o dění ve městě za období od konání posledního zasedání
zastupitelstva města. Hovořil o počátku adventu, který byl stižen zpřísněním opatření, o
rozsvěcení vánočního stromu, dále o probíhajících pracích na Záložně, o průběhu výstavby
chodníku v Malovarské s Slánské ulici, o dokončení sálu ZUŠ a proběhnuvších kulturních
a společenských akcích a mimo jiné též poděkoval dobrovolníkům za pomoc s podzimní
výsadbou stromů. Detailněji o událostech informoval v prosincovém Zpravodaji z Velvarska.
Zastupitelstvo města vzalo informace o dění ve městě na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o probíhajících investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Místostarosta informoval o probíhajících investičních akcích. Předseda finančního výboru
p. Jandouš informoval o schůzce finančního výboru k rozpočtu města pro rok 2022, současně
sdělil, že veškeré připomínky finančního výboru byly do návrhu rozpočtu zapracovány.
Zastupitelstvo města vzalo informace o probíhajících investičních akcích a zprávu z jednání
finančního výboru na vědomí.
4. Přehled investičních a dotačních záměrů, projektů a akcí za rok 2021 a výhled 2022
V rámci uvedeného bodu informoval starosta o dotačních projektech, které se podařilo
zrealizovat v průběhu roku 2021. Dále informoval o záměru města získat dotační prostředky
od MMR v roce 2022 na projekty: rekonstrukce ulice Petra Bezruče, rekonstrukce povrchu
víceúčelového hřiště, modernizace MŠ Velvary a realizace nového orientačního systému ve
městě. Nejvýznamnější dotační záměry pro rok 2022 jsou akce Přístavba ZŠ Velvary a
Kanalizace a ČOV Ješín. Zastupitelstvo města vzalo informace o dotačních záměrech a
projektech na vědomí.
5. Rozpočtové opatření č. 7/2021 – 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. 7/2021. Na straně příjmů jsou uvedeny úpravy dle skutečnosti.
Na straně výdajů jde o upřesnění nákladů na projekt přístavby ZŠ, náklady na montáž
rozvodů v kostele sv. Jiří a úpravy dle skutečnosti. Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové
opatření č. 7/2021 ve znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Rozpočet města Velvary pro rok 2022
Zastupitelstvu města byl předložen ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2022.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 81 101 000,-- Kč s tím,
že daňové příjmy jsou navrženy s opatrností (daňová kalkulačka říká 48 milionů, město
rozpočtuje 42 milionů).
Ve výdajích jsou zahrnuty požadavky všech organizačních složek, příspěvkových organizací.
V rozpočtu zatím nejsou žádné větší investiční akce s tím, že se předpokládá, že s koncem roku
nedojde k vyčerpání všech rozpočtovaných prostředků, zejména na rekonstrukci sálu Záložny
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a další nedokončené (ale rozpočtované) akce, také by se měly projevit vyšší než očekávané
daňové příjmy. Posledním rozpočtovým opatřením č. 8/2021 pravděpodobně vznikne
navýšená rozpočtová rezerva, která by pak byla prvním rozpočtovým opatřením č. 1/2022
použita k nachystaným akcím (zpět k Záložně a pak dále k akcím, které budou vybrány dle
připravenosti ze zásobníku projektů).
Nad návrhem rozpočtu několikrát zasedla rada města, která doporučila některé požadavky
rozpracovat, stejně tak učinil finanční výbor, který rozpočet projednal a doporučil schválit,
k jednání o rozpočtu byli přizváni i všichni zastupitelé (schůzka proběhla 8. 12.). Výsledný
dokument byl vyvěšen v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce, aniž by k němu byly
vzneseny připomínky či výhrady. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města pro rok 2022
jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 81 101 000,--Kč. (PRO – 13, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
7. Střednědobý výhled rozpočtu města Velvary pro léta 2023 - 2025
Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města (územního samosprávného celku), který
slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 – 5 let následujících po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet. Sestavení výhledu je povinnost ze zákona č. 250/2000
Sb., rozpočtová pravidla územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města schválilo Střednědobý výhled rozpočtu města Velvary pro léta 2023 –
2025, ve znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Strategie prevence kriminality města Velvary pro léta 2022 - 2025
Paní Irena Podivínská vypracovala, jako mentor asistentů prevence kriminality města
Velvary, Strategii prevence kriminality města Velvary 2022–2025, Bezpečnostní analýzu
a Program prevence kriminality. Tyto dokumenty by měly být součástí strategií a dokumentů
města. Mimo jiné poslouží jako nástroj pro žádost o dotaci na Ministerstvu vnitra pro APK.
V Programu prevence kriminality je uvedeno, že město Velvary vyčlení na rok 2022 částku
50 000,-- Kč na podporu aktivit prevence. Na podporu primární prevence ve škole je
příspěvek poskytován v rámci pravidelného příspěvku, které poskytuje město Velvary škole
jako příspěvkové organizaci. Rada města materiál projednala dne 29. 11. 2021 a doporučila
jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města schválilo Strategii prevence kriminality
města Velvary 2022 – 2025, Bezpečností analýzu a Program prevence kriminality a souhlasí
s finanční podporou aktivit prevence ve výši 50 000,-- Kč (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL
SE – 1).
9. Žádost o prodloužení platnosti Veřejnoprávní smlouvy z Programu pro obnovu a rozkvět
památkové zóny Velvary POP/202/05
Zastupitelstvu města byla předložena žádost ze dne 19. 11. 2021 o prodloužení platnosti
Veřejnoprávní smlouvy mezi pí
a městem Velvary včetně odkladu termínu
předložení vyúčtování dotace č. POP/2020/05, která byla přislíbena ve výši 100 000,-- Kč na
kompletní rekonstrukci fasády domu č. p. 326 v celkové výši 475 000,-- Kč bez DPH. Tato
žádost o prodloužení platnosti smlouvy a předložení vyúčtování k 31. 12. 2021, tedy nad
rámec původně uzavřené smlouvy, je ze strany pí
zdůvodněna náročností obnovy
celé historické fasády, která se z původního rozpočtu 475 tis. Kč zvýšila na 756 tis. Kč, dále
nepřízní počasí v jarních měsících a pandemickou situací. Žadatelem bylo přislíbeno, že
vyúčtování podá na odbor majetku do 10. 12. 2021, což umožní zbývající část dotace vyplatit
do konce roku 2021. Rada města uvedenou žádost projednala na svém jednání dne 29. 11.
2021 a doporučila ji zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města schválilo prodloužení
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platnosti Veřejnoprávní smlouvy č. POP/2020/05 nad rámec původní smlouvy do konce roku
2021 (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Velvary a ŘSD týkající se pozemku města
parc. č. 1912 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu města byla předložena Smlouva o zřízení služebnosti mezi městem Velvary a
ŘSD, s.p.o. k části městského pozemku parc. č. 1912 v k. ú. Velvary (v KN ostatní komunikace
– ve skutečnosti orná půda lemující obchvat I/16 směr Ješín mezi korytem Červeného potoka
a obchvatem). Předmětná smlouva navazuje na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti podepsané dne 21. 12. 2015, týkající se odpadní roury dešťových vod z obchvatu,
která vede přes městský pozemek p. č. 1912 v délce 2,45 m s celkovou velikostí záboru 10 m2,
směrem k vyústění v Červeném potoce. ŘSD postupovalo dle ustanovení předchozí smlouvy a
dodalo znalecký odhad na výši finanční kompenzace ve výši 140,-- Kč, což ale nekoresponduje
s ceníkem náhrad věcných břemen schváleným radou města. Rada města smlouvu projednala
na svém jednání dne 15. 11. 2021 a doporučuje ji zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo
města schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti č. j. RSD-556513/2021-1 o zřízení věcného
břemene na části pozemku p. č. 1912 v k. ú. Velvary v souladu s předloženým návrhem (PRO
– 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Pravidla tvorby a používání prostředků Sociálního fondu města Velvary a pravidla
poskytování jiných benefitů zaměstnancům
Na základě výsledků čerpání sociální fondu je možné zvýšit některé benefity poskytované
zaměstnancům města ze sociálního fondu. S ohledem na tuto skutečnost se navrhují
následující změny benefitů sociálního fondu.
a) zvýšení benefitu dárkové poukázky z částky 2 500 Kč na částku 5 000 Kč/ročně,
b) změna návratné a nenávratné sociální výpomoci z částky 5 000 Kč jednorázově ročně na
sociální výpomoc (nevratnou) do částky 50 000 Kč ročně a sociální půjčku (bezúročnou) do
výše 100 000 Kč ročně s tím, že pokud bude půjčka vyšší než 50 000 Kč, tak musí být zajištěna
pojištěním neschopnosti splácet sjednaným prostřednictvím města Velvary (zde je nutno uvést,
že současně uvedená částka 5 000 Kč je pro účel pomoci nedostatečná),
c) zvýšení benefitu příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění z částky 500 Kč měsíčně
na částku 1 000 Kč měsíčně.
Rada města uvedený materiál projednala na svém jednání dne 8. 12. 2021 a doporučila jej
zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města schválilo Pravidla tvorby a používání
prostředků Sociálního fondu města Velvary a pravidla poskytování jiných benefitů
zaměstnancům ve znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
12. Prodloužení lhůty pro čerpání benefitu ze Sociálního fondu města Velvary za rok 2021
V Pravidlech tvorby a používání prostředků Sociálního fondu Města Velvary a pravidlech
poskytování jiných benefitů zaměstnancům, které schválilo zastupitelstvo města dne 18. 12.
2019, je uveden příspěvek na dovolenou/rekreaci ve výši 3 000,00 Kč za rok. S ohledem na
probíhající pandemii nemoci Covid-19 a omezení cestování v roce 2021 navrhuje starosta
města, aby bylo umožněno těm zaměstnancům, kteří uvedený příspěvek na dovolenou/rekreaci
v roce 2021 nečerpali, aby jej mohli vyčerpat do konce roku 2022. Rada města uvedený návrh
projednala na svém jednání dne 8. 12. 2021 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
Zastupitelstvo města schválilo prodloužení lhůty pro čerpání příspěvku na dovolenou/rekreaci
ve výši 3 000,00 Kč/rok pro rok 2021 dle Pravidel tvorby a používání prostředků Sociálního
fondu Města Velvary a pravidel poskytování jiných benefitů zaměstnancům do 31. 12. 2022
(PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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13. Projednání plánu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ješín
Státní pozemkový úřad, pobočka Kladno, požádal o projednání plánu společných zařízení
zpracovaného v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ješín. Plán společných zařízení
byl schválen sborem zástupců (komplexních pozemkových úprav Ješín) a byl schválen Radou
města Velvary dne 9. 8. 2021. Následně byl projednán a schválen dne 29. 9. 2021 na jednání
regionální dokumentační komise při Státním pozemkovém úřadě. Státní pozemkový úřad nyní
žádá o schválení plánu společných zařízení KoPÚ Ješín Zastupitelstvo města Velvary
Zastupitelstvo města o materiálu jednalo na svém zasedání dne 10. 11. 2021 a po debatě
se rozhodlo jej odročit. Následně proběhlo dne 8. 12. 2021 na radnici jednání se zástupci
SPÚ, zastupiteli a vlastníky pozemků, kde byla snaha zodpovědět všechny dotazy. Materiál se
nyní předkládá ke schválení znovu. V rámci rozpravy k uvedenému bodu vystoupil člen
zastupitelstva města p. Jandouš, který upozornil, že v souvislosti s pozemkovými úpravami se
zasahuje do majetkových práv soukromých vlastníků. Starosta si naopak myslí, že opatření
v krajině v rámci pozemkových úprav je v k. ú. Ješín navrženo málo a dodal, že město by se
v budoucnu mělo snažit vykoupit pozemky v katastru za účelem realizace těchto opatření.
Zastupitelstvo města schválilo plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Ješín, tak jak je zpracovatelem předložen (PRO – 8, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 4).
14. Velvarský nápadník 2021 – přihlášené projekty
Starosta města seznámil zastupitelstvo města s proveditelnými projekty, které byly podány
v rámci Velvarského nápadníku v roce 2021. Jedná se o:
a) Svépomocnou opravu veřejného prostranství v Jerychu,
b) Veřejné rakytníkoviště pro všechny,
c) Chodník v ulici Na Průhoně,
d) Obnova psího hřiště,
e) Zpříjemnění prostranství kolem vlakového nádraží,
f) Zřízení dětské herny s kavárnou,
g) Vybudování hřiště pro malé děti v přírodním stylu v areálu Malovarského rybníka,
h) Instalace venkovního pinpongového stolu u sokolovny.
Starosta informoval o vyřazení požadavku na opravu chodníku v ul. Na Průhonu, neboť zde se
městem připravuje projektová dokumentace a dále projektu Zřízení dětské herny s kavárnou,
neboť uvedená herna již funguje v Kostce. Finanční požadavky na ostatní projekty nedosahují
částky, která byla pro tyto účely alokována v rozpočtu, proto budou podpořeny ostatní
projekty všechny. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o projektech v rámci
Velvarského nápadníku 2021.
15. Debata o možném nákupu drobných pozemků v k. ú. Velvary v elektronické aukci
Město Velvary se dlouhodobě potýká s nedostatkem pozemků. K 31. 12. 2021 je otevřena
elektronická aukce pozemků, v níž je nabízeno také 27 pozemků v k. ú Velvary.
Jedná se především o koryta malých vodních toků, různé remízy a ostatní plochy, které by se
mohly hodit při budoucích pozemkových úpravách a pro potřeby zádrže vody v krajině.
Jde cca o 1000 m2 vodních koryt a 27.000 m2 pozemků v zjednodušené evidenci.
Právě se zpracovává znalecký posudek, předpokládaná cena pozemků činí 500 000,-- Kč.
Starosta požádal zastupitelstvo města, zda by souhlasilo s účastí města v aukci o tyto
pozemky. Člen zastupitelstva města p. Jandouš doporučil uvedené pozemky koupit, neboť se
jedná o bývalé státní pozemky. Zastupitelstvo města se shodlo, že souhlasí s koupí uvedených
pozemků dle nabídky v aukci za maximální cenu 600 000,-- Kč.
Zastupitelstvo města schválilo nákup pozemků v aukci za cenu max. 600 000,-- Kč (PRO – 13,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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16. Darovací smlouva o darování nemovité věci
Společnost METAL TRADE COMAX a s. darovala v roce 2017 městu sál hotelu Záložna,
který nyní město rakonstruuje, s tím, že až se bude rekonstrukce chýlit k závěru, převede na
město uvedená společnost i druhou budou – bývalý hotel.
Tento čas nyní nastal. Předkládá se proto zastupitelstvu města darovací smlouva o darování
nemovité věci, kterou se městu Velvary předává pozemek č. st. 47/1 a budova č. p 224 darem.
Zastupitelstvo města schválilo Darovací smlouvu o darované nemovité věci, jíž společnost
METAL TRADE COMAX, a. s. daruje MĚSTU VELVARY pozemek parc. č. st. 47/1 o výměře
392 m2 a budovu na něm stojící č. p. 224 ve znění předloženého materiálu (PRO – 13,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
17. Pozvánky na blízké společenské, kulturní a sportovní události
Starosta města pozval členy zastupitelstva města a veřejnost na následující akce:
- dne 24. 12. 2021 na předávání betlémského světla v Kostce,
- dne 25. 12. 2021 na vánoční koncert,
dne 27. 12. 2021 na Rybovu mši vánoční.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o společenských a kulturních událostí.
18. Rozprava
V rámci rozpravy vystoupila členka zastupitelstva města Mgr. Špičková, Ph.D., která
požádala v případě, že se bude v příštím roce konat akce s čerty z Rakouska, zda by mohla být
pořádána mimo centrum města. Má obavu o to, aby děti, které s touto akcí nepočítají a
pohybují se v centru města, nebyly nečekaně vystrašené. Starosta vysvětlil, že rada
s přesunem k akce do města souhlasila s ohledem na skutečnost, že si to přála část veřejnosti.
V rámci rozpravy dále upozornil člen zastupitelstva p. Jandouš, že u čp. 588 není funkční
hlásič městského rozhlasu. Starosta města přislíbil nápravu.
V rámci rozpravy dále požádal starosta města zástupce spolků, aby akce, které chtějí pořádat
v roce 2022, nahlásili Mgr. Špičkové, Ph.D., aby je mohla včas zařadit do kalendária.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
19. Závěr
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města ve 20:35 hodin a popřál všem klidné
svátky.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starosta města

6

Město Velvary, náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz
__________________________________________________________

Usnesení č. 8/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 15. prosince 2021 od 19:00 hod. v secesním sále městského muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
- program zasedání zastupitelstva města dle upraveného návrhu,
- ověřovatele zápisu (p. Vedral, Mgr. Špičková, Ph.D.) a návrhovou komisi
(Mgr. Kolínková, pí. Štefaniková),
- rozpočtové opatření č. 7/2021, ve znění předloženého materiálu,
- rozpočet města pro rok 2022 jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši
81 101 000,--Kč,
- Střednědobý výhled rozpočtu města Velvary pro léta 2023 – 2025, ve znění
předloženého návrhu,
- Strategii prevence kriminality města Velvary 2022 – 2025, Bezpečností analýzu a
Program prevence kriminality a souhlasí s finanční podporou aktivit prevence ve výši
50 000,-- Kč,
- prodloužení platnosti Veřejnoprávní smlouvy č. POP/2020/05 nad rámec původní
smlouvy do konce roku 2021,
- Smlouvu o zřízení služebnosti č. j. RSD-556513/2021-1 o zřízení věcného břemene na
části pozemku p. č. 1912 v k. ú. Velvary v souladu s předloženým návrhem,
- Pravidla tvorby a používání prostředků Sociálního fondu města Velvary a pravidla
poskytování jiných benefitů zaměstnancům ve znění předloženého návrhu,
- prodloužení lhůty pro čerpání příspěvku na dovolenou/rekreaci ve výši 3 000,00
Kč/rok pro rok 2021 dle Pravidel tvorby a používání prostředků Sociálního fondu
Města Velvary a pravidel poskytování jiných benefitů zaměstnancům do 31. 12. 2022,
- plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ješín, tak jak je
zpracovatelem předložen,
- nákup pozemků v aukci za cenu max. 600 000,-- Kč,
- Darovací smlouvu o darované nemovité věci, jíž společnost METAL TRADE
COMAX, a. s. daruje MĚSTU VELVARY pozemek parc. č. st. 47/1 o výměře 392 m2
a budovu na něm stojící č. p. 224 ve znění předloženého materiálu.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starosty o dění ve městě v posledním období,
zprávu místostarosty o probíhajících investičních akcích,
zprávu předsedy finančního výboru o jednání finančního výboru,
informace o investičních a dotačních záměrech, projektech a akcí za rok 2021 a
výhledu 2022,
informace o projektech v rámci Velvarského nápadníku 2021,
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-

informace o blízkých společenských a kulturních událostech,
informace sdělené starostou města a členy zastupitelstva města v rámci rozpravy.

………………………………….
p. David Vedral
ověřovatel

………………………………….
PhDr. Radim Wolák
starosta města

………………………………….
Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
ověřovatel
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