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. 1/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 27. ledna 2021 od 18:00 hod. v sokolovně
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: p. Vedral, Mgr. Špičková, Ph.D.
Návrhová komise: Ing. Tlustá, Mgr. Kolínková
Program jednání:
1.

Úvod

2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva starosty o dění v posledním období
Zpráva místostarosty o probíhajících investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Přehled dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2021
Rozpočtové opatření č. 8/2020 - závěrečné
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

7.
8.
9.
10.
11.

využívání a odstraňování komunálních odpadů
Souhlas se spolufinancováním dotačního projektu TJ Slovan Velvary – modernizace
sportovního areálu
Informace o zřízení služby SENIOR TAXI Velvary
Přehled plánovaných veřejných akcí pro rok 2021 – budou-li se moci konat
Rozprava
Závěr

1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 11 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
členy zastupitelstva města p. Ledvinku, Bc. Podivínskou, pí. Štefanikovou a Ing. Valchářovou.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Ing. Tlustou a Mgr. Kolínkovou (PRO – 11,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu p. Vedrala a Mgr. Špičkovou (PRO –
11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
Poté starosta požádal zastupitelstvo města o návrhy případných změn programu. Vzhledem
k epidemiologické situaci se starosta rozhodl vést jednání co nejrychleji a navrhl proto i
úpravy programu. Starosta navrhl z programu odročit na další jednání bod 4. Přehled
dotačních záměrů, investic a akcí pro rok 2021 – návrh a bod 9. Přehled plánovaných
veřejných akcí pro rok 2021 – budou-li se moci konat. Stávající body 5., 6., 7. a 8. se nově
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označují jako body 4., 5., 6. a 7. Za bod 7. navrhl starosta vložit nový bod 8. Návrh obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Stávající body 10. a 11 se nově označují jako
body 9. a 10. Program zasedání byl schválen ve znění změn navržených starostou města (PRO
– 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
2. Zpráva starosty o dění v posledním období
Starosta velmi stručně informoval o epidemiologické situaci na radnici, která je z důvodu
onemocnění několika zaměstnanců covidem dočasně uzavřena veřejnosti, současně sdělil
zastupitelům, že zpráva o dění v posledním období bude zveřejněna v únorovém Zpravodaji
z Velvarska. Svůj výstup maximálně zkrátil z důvodu zajištění co nejkratší doby trvání
jednání. Zastupitelstvo města vzalo informace o dění ve městě na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o probíhajících investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Zpráva místostarosty o investičních akcích bude z výše uvedených důvodů také zveřejněna ve
Zpravodaji z Velvarska. Zastupitelstvo města vzalo informace o probíhajících investičních
akcích na vědomí.
4. Rozpočtové opatření č. 8/2020 - závěrečné
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. 8/2020. Jde o konečné rozpočtové opatření,
které upravuje rozpočet dle skutečného stavu hospodaření města ke dni 31. 12. 2020.
Rozpočtové opatření vrací do rozpočtové rezervy neprofinancované položky, velká část z nich
z nich se budou v rozpočtovém opatření 2/2021 vracet do rozpočtu k probíhajícím akcím.
Minulý rok přinesl na straně příjmů zvýšení o 7.472.239,97 Kč a na straně výdajů snížení o
10.138.969,64 Kč, celkem se tedy rozpočtová rezerva zvyšuje o 17.611.209,61 Kč na
konečných 47.644.079,26 Kč. Do příštího jednání bude muset být spočítáno, kolik prostředků
v rezervě zůstane po zarozpočtování výdajů na velké zesmluvněné investiční akce, bude též
navrženo rozdělení zbytku prostředků k drobnějším projektům dle jejich potřebnosti a
připravenosti. Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2020 ve znění
předloženého materiálu (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
5. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
S ohledem na skutečnost, že v roce 2019 došlo ke změně nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu a ke změně počtu poplatníků, je nutné novelizovat obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2019, která obsahuje výpočet místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Účinnost OZV se z důvodu naléhavého veřejného zájmu navrhuje od 1. února 2021. Sazba
poplatku zůstala nezměněna. Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky na svém
jednání dne 9. 12. 2020 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města
schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ve znění předloženého návrhu (PRO – 11, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
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6. Souhlas se spolufinancováním dotačního projektu TJ Slovan Velvary – modernizace
sportovního areálu
Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu č. 13/2020, přičemž TJ Slovan Velvary požádá o
dotaci na rekonstrukci a modernizaci budovy (kabin) na fotbalovém hřišti. Rozpočet akce je
vyčíslen na ve výši 23.840.856,-- Kč, dotace je poskytována ve výši 70%, spoluúčast města
Velvary je tak ve výši 7.152.256,80 Kč. TJ Slovan Velvary již na akci dvakrát dotaci získal,
ale nakonec ji nečerpal. V prvním případě z formálních důvodů. Ve druhém případě sice
dotace byla získána, ale podmínky MŠMT stanovovaly nereálnou lhůtu k dokončení akce do
konce kalendářního roku, což vzhledem k rozsahu stavby nebylo uskutečnitelné. Tento dotační
titul stanovuje lhůtu pro realizaci výrazně vyšší, proto se TJ Slovan rozhodl to znovu zkusit.
Podmínky spolupráce ve vztahu město Velvary – TJ Slovan – a FA Bohemians Praha 1905 –
Velvary, zůstávají neměnné. Rada souhlas se spolufinancováním dotačního projektu TJ
Slovan Velvary projednala na svém jednání dne 20. 1. 2021 a doporučila jej zastupitelstvu
města schválit. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že v případě úspěchu dotační žádosti
spolku TJ Slovan Velvary poskytne finanční prostředky z vlastního rozpočtu k dofinancování
projektu Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu TJ Slovan Velvary ve výši 30%
spoluúčasti z celkových uznatelných nákladů, kterou požaduje Program 162 52 Regionální
sportovní infrastruktura 2020 – 2024, vyhlášené Národní sportovní agenturou, číslo výzvy
13/2020 (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1).
7. Informace o zřízení služby SENIOR TAXI Velvary
V roce 2019 schválila rada města záměr vyvolaný požadavky starších občanů, a to zřídit ve
městě službu Senior taxi. Od února tohoto roku začne služba fungovat. Zkušenosti s provozem
služby jsme získali od obce Habartov, kde služba úspěšně funguje. Od Habartova jsme si
vypůjčili i vzor provozního řádu a zkušenosti s ceníkem. Možnost zrealizovat službu nám
pomohla transformace pečovatelské služby, díky níž pečovatelky a sociální pracovnice mají
prostor službu koordinovat. Vozidlo pro tento provoz jsme získali zápůjčkou od firmy Comax
(v příloze smlouvy o zápůjčce, dle níž platí město Comaxu za provoz, a o reklamě, jíž Comax
platí městu za propagaci, které se vzájemně pokryjí, čili je zápůjčka ve výsledku bezplatná).
, který bude tuto činnost vykonávat na dohodu. Vozidlo budou
Řidičem vozidla bude pan
využívat i pracovnice pečovatelské služby pro doprovod klientů k lékaři. Služba začne
fungovat v první polovině února a po prvních měsících dojde k vyhodnocení a případným
úpravám provozního řádu. Jsme rádi, že tuto službu můžeme našim seniorům nabídnout a
pomoci jim zkvalitnit služby, které mohou využívat. K uvedenému bodu vystoupila členka
zastupitelstva města Mgr. Kuptíková, která pochválila, že se záměr podařilo zrealizovat.
Zastupitelstvo města vzalo informaci o provozu služby Senior taxi Velvary na vědomí.
8. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu
S ohledem na skutečnost, že dnem 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se
mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček) a jelikož tímto zákonem došlo
k novelizaci také zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je nutné vydat novou obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, která bude v souladu se zákonem o místních
poplatcích. V této souvislosti se vydává nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku z
pobytu, která je v souladu s novelou zákona o místních poplatcích, a která zrušuje obecně
závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu. Účinnost obecně závazné vyhlášky
se z důvodu naléhavého veřejného zájmu navrhuje od 1. února 2021. Sazba poplatku zůstala
nezměněna. Zastupitelstvo města obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, ve
znění předloženého návrhu (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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9. Rozprava
V rámci rozpravy nejprve vystoupil starosta města, který informoval o přípravě kalendáře
kulturních akcí pro rok 2021, který připravuje Mgr. Špičková. Dále starosta města
informoval, že pokud by některý senior potřeboval pomoci s on-line registrací očkování proti
Covid-19, může se obrátit na sociální pracovnice, které s registrací pomohou.
V rámci rozpravy dále vystoupil člen zastupitelstva města p. Jandouš, který poděkoval i panu
starostovi a odboru hospodářsko-správnímu městského úřadu za hospodaření města.
V rámci rozpravy dále vystoupila členka zastupitelstva města Mgr. Kuptíková, která
informovala o výsledku Tříkrálové sbírky ve Velvarech pro charitu a poděkovala všem, kdo
přispěli, ačkoli koledníci nemohli chodit po městě, vybralo se do kasičky umístěné v drogerii
rekordně mnoho příspěvků.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
10. Závěr
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města v 18:34 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. 1/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 27. ledna 2021 od 18:00 hod. v sokolovně
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

program zasedání zastupitelstva města, ve znění změn navržených starostou města,
ověřovatele zápisu (p. Vedral, Mgr. Špičková) a návrhovou komisi (Ing. Tlustá, Mgr.
Kolínková),
rozpočtové opatření č. 8/2020, ve znění předloženého materiálu,
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění předloženého návrhu,
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, ve znění předloženého
návrhu.

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že v případě úspěchu dotační žádosti spolku TJ Slovan
Velvary poskytne finanční prostředky z vlastního rozpočtu k dofinancování projektu
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu TJ Slovan Velvary ve výši 30% spoluúčasti
z celkových uznatelných nákladů, kterou požaduje Program 162 52 Regionální sportovní
infrastruktura 2020 – 2024, vyhlášené Národní sportovní agenturou, číslo výzvy 13/2020.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starosty o dění ve městě v posledním období,
zprávu místostarosty o probíhajících investičních akcích,
informaci o provozu služby SENIOR TAXI Velvary,
informace členů zastupitelstva města sdělených v rámci diskuse.

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

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

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