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. 5/2008
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 21. října 2008 od 18:30 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomen: p. Točík
Omluveni: Mgr. Holý, Ing. Pícha, pí. Štefaniková
Ověřovatelé zápisu: p. Fajgl, Mgr. Kurz
Návrhová komise: Mgr. Červenková, Mgr. Kolínková
Program jednání:
1. Úvod
Paní starostka v úvodu přivítala přítomné a omluvila zastupitele Mgr. Holého, Ing.
Píchu a pí. Štefanikovou.
Poté navrhla starostka úpravu programu zasedání a jeho schválení. Starostka
navrhla, aby byly do programu zařazeny nové body 6., 7. a 8.:
6. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
do pozemků města parc. č. 1839/1 a 1840/2 k. ú. Velvary na akci Velvary –
rekonstrukce vedení NN z TS Radovič,
7. Návrh změny Komunitního plánu sociálních služeb,
8. Finanční krytí projektu Rekonstrukce Základní školy Velvary, okres Kladno.
Původně navržené body „Různé“ a „Závěr“ budou projednány jako body 9. a 10.
Program zasedání byl s doplněním schválen. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0)
Paní starostka navrhla za členy návrhové komise Mgr. Červenkovou
a
Mgr. Kolínkovou (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu
p. Fajgla a Mgr. Kurze (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
V úvodu paní starostka přivítala Mgr. Petra Doška, nově jmenovaného ředitele
Základní školy Velvary, okr. Kladno. Pan ředitel se krátce zastupitelům představil a
dále představil i svoji vizi budoucího rozvoje základní školy.
2. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2008
Z důvodu změny vztahu rozpočtu města k jiným rozpočtům v oblasti příjmů i výdajů,
zvýšenou potřebou finančních zdrojů v jednotlivých paragrafech na straně výdajů a
dodatečného rozpočtování dle skutečné potřeby je nutné schválit zastupitelstvem
města rozpočtové opatření č. 4/2008. V případě návrhu rozpočtovho opatření
č. 4/2008 se změny rozpočtu týkají dvou větších investičních akcí, a to výstavby
vodovodu Ješín, Velká Bučina a zateplení budovy MŠ.
Tímto rozpočtovým opatřením se rozpočtované příjmy navýší především o dotaci MZ
na vodovod ve výši 3 360 000,-- Kč, částkou 1 552 500,-- Kč jako zálohou kupní ceny
na vybudovaný vodovodní řád od VKM a příjem 287 287,-- Kč o dotaci na komunitní
plánování. Výdajová část rozpočtu bude zejména zatížena částkou 5 170 000,-- Kč,
což jsou náklady na výstavbu vodovodu (tato částka je vzhledem k výši kompenzována
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na straně příjmů) a 4 687 250,-- Kč, které jsou určeny k proinvestování v souvislosti
se zateplením budovy MŠ v roce 2008.
Celková potřeba navýšení příjmů dosahuje výše 5 246 787,-- Kč a výdajů 9 891 329,-Kč. Z uvedeného vyplývá závěr, že rozpočet se stává schodkovým. Vzhledem k výši
upraveného rozpočtu k 09/08, při zapojení rezervy, která je rozpočtována na § 6171
pol. 5901 ve výši upraveného rozpočtu 1 279 715,33 Kč, pak zbývají 3 364 826,67 Kč
k tomu, aby bylo možné zafinancovat požadované výdaje. Proto je nutné, aby
zastupitelstvo města schválilo možnost čerpání tzv. finančních prostředků z minulých
let v potřebné výši 3 364 827,-- Kč ke krytí vzniklé potřeby ve výdajové části rozpočtu
(použitelné finanční zdroje z minulých let dosáhly k 1. 1. 2008 výše 4 902 352,45 Kč).
Zastupitelstvo města rozpočtové opatření č. 4/2008 schválilo (PRO – 11, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
3. Smlouvy o sdružení finančních prostředků – vodovod Velká Bučina
Zastupitelstvu města byly předloženy ke schválení smlouvy o sdružení finančních
prostředků na výstavbu vodovodu na Velké Bučině (k 21. 10. 2008 je přihlášeno
celkem 85 občanů). Zastupitelstvo města schválilo smlouvy o sdružení finančních
prostředků pro realizaci vodovodu na Velké Bučině (PRO – 11, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
4. Návrh smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene v
silnici II/616 – akce Nové Uhy – splašková kanalizace
Zasttupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy č. 179/2008 mezi ŘSD ČR a
městem Velvary o umístění splaškové kanalizace v části Nové Uhy do silničního
pozemku parc. č. 1843 a 2048 v k.ú. Velvary za dohodnutou cenu 231 931,-- Kč.
Uvedené pozemky jsou zatím ve správě ŘSD Praha a komunikace ve správě SÚS
Kladno. Pro výpočet byl použit sazebník SÚS Kladno, přičemž nelze žádat o snížení
sazby. Smlouva je nutná pro vydání stavebního povolení na akci Nové Uhy –splašková
kanalizace. Město požádalo krajský úřad o změnu hranice aglomerace Velvary tak,
aby do této aglomerace byly zařazeny i Nové Uhy. Rada projednala návrh uvedené
smlouvy dne 7. 10. 2008 a doporučila zastupitelstvu města smlouvu schválit.
Zastupitelstvo města smlouvu č. 179/2008 mezi ŘSD ČR a městem Velvary
schválilo (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
5. Návrh na vyslovení souhlasu s realizací cyklostezky „Velký přemyslovský okruh“
Zastupitelstvo na svém jednání dne 17. 9. 2008 vyslovilo souhlas s realizací
cyklostezky „Velký přemyslovský okruh“. DSO Přemyslovské Střední Čechy omylem
do seznamu pozemků nezařadilo pozemek č. 1830/2 v k. ú. Velvary, nyní žádají o
dodatečný souhlas i na tento pozemek. Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s realizací
cyklostezky „Velký přemyslovský okruh“ také na pozemku města č. 1830/2 v k.ú.
Velvary (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene do pozemků
města parc. č. 1839/1 a 1840/2 k. ú. Velvary na akci Velvary – rekonstrukce vedení
NN z TS Radovič
Zastupitelstvu města byl předložen návrh smlouvy mezi Městem Velvary a ČEZ
Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene do pozemků města parc. č. 1839/1 a
1840/2 k. ú. Velvary na akci Velvary – rekonstrukce vedení NN z TS Radovič.
Předmětem je uložení nového kabelového vedení NN 0,4 kV, pojistkové skříně a
rozpojovací skříně do pozemků města parc.č. 1839/1 a 1840/2 k.ú. Velvary –
komunikace na Radoviči dle přiložené situace. Celková výměra rozsahu věcného
břemene je pro parcelu č. 1839/1 – kabelové vedení 17,5 m, pojistkové skříně 3,5 m2 a
u parcely č.1840/2 kabelové vedení 279 m a skříně 1,5 m2. Celkový rozsah je 296 bm
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vedení a 5 m2 plochy na skříně. Navrhovaná náhrada za věcné břemeno činí pro
město jako pro neplátce DPH 20.000 Kč. Tato částka neodpovídá výpočtem ceníku
náhrad, schváleného pro obdobná zařízení městskou radou (150 Kč za bm).
Rada projednala uvedenou smlouvu na svém zasedání dne 7. 10. 2008 a doporučila ji
zastupitelstvu schválit s tím, že náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena
na 150,-- Kč za bežný metr. Zastupitelstvo smlouvu schválilo (PRO – 11, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
7. Návrh změny Komunitního plánu sociálních služeb
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 15. 4. 2008 usnesením č. 2/2008
Komunitní plán sociálních služeb ve městě Velvary a v pověřených obcích. V
uvedeném dokumentu ve strategické části, kde jsou uvedeny jednotlivá opatření se
navrhuje do opatření B1 Bezbariérové přístupy doplnit o bezbariérový přístup do
budovy základní školy. Uvedené opatření by zároveň mohlo být splněno získáním
dotace z ROP NUTS II. Střední Čechy. Současně by přispělo ke zvýšení hodnocení
žádosti města o uvedenou dotaci. Dále se navrhuje v části C3 Poradenství, v oddílu
Způsob realizace, uvést, že prostor pro fungování poradenství bude zajištěn v budově
základní školy. Zastupitelstvo změny v Komunitním plánu sociálních služeb schválilo
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Finanční krytí projektu Rekonstrukce Základní školy Velvary, okres Kladno
Starostka informovala zastupitelstvo o možnosti podání žádosti o dotaci z
Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy na zkvalitnění vzdělávání
a rekonstrukci základních škol, která by šla využít na rekonstrukci a vybavení
Základní
školy Velvary, okr. Kladno. Jde o akci, na kterou není nutné stavební povolení,
a která
bude zahrnovat kompletní výměnu střešní krytiny včetně laťování, výměnu
všech oken
a dveří v hlavní budově a v pavilonu, opravu fasádních omítek do dvora,
rekonstrukci otopné soustavy, rekonstrukci podlah v nezbytném rozsahu, úpravu dvora
(vybudování venkovní učebny pro environmentální vzdělávání), výměna nábytku, zavedení
moderních technologií (interaktivní tabule) a zajištění bezbariérového přístupu do
budovy školy. Finanční náročnost projektu bude 20 000 000,-- Kč, přičemž se
město zavazuje zajistit financování projektu ve výši 25 %, což činí 5 000 000,-- Kč.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II. Střední Čechy a
zajištění financování uvedeného projektu (PRO – 10, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 0).
9. Různé
Zastupitelka pí. Saifrtová vznesla dotaz na výsledky voleb do krajského zastupitelstva
a 1. kola do Senátu ve Velvarech. Starostka sdělila výsledky voleb.
Starostka pozvala veřejnost dne 22. 10. 2008 od 18:00 hodin do sálu Městského
muzea na křest knihy „Velvary – kapitoly z dějin královského města“.
Starostka informovala veřejnost, že se dne 27. 10. 2008 asi v 17:00 hodin na městském
hřbitově u legionářských pomníků uskuteční malý pietní akt u příležitosti 90. výročí
vzniku samostatné Československé republiky.
Starostka oznámila, že dne 3. 11. 2008 se na městském úřadě uskuteční kontrola
hospodaření, kterou provedou úředníci krajského úřadu. V této souvislosti požádala
předsedy finančního a kontrolního výboru, aby předložili zápisy ze svých jednání.
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10. Usnesení
11. Závěr
Starostka ukončila jednání zastupitelstva města v 19:35 hodin.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starostka 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. 5/2008
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 21. 10. 2008 od 18:30 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

doplnění programu zasedání zastupitelstva dle návrhu starostky města,
rozpočtové opatření č. 4/2008 ve znění přiloženého materiálu, a to včetně čerpání tzv.
finančních prostředků z minulých let ve výši 3 364 827,-- Kč,
smlouvy o sdružení finančních prostředků dle přiloženého seznamu,
smlouvu o právu věcného břemene v silnici II/616 k akci Nové Uhy – splašková
kanalizace,
budoucí smlouvu k akci Velvary – rekonstrukce vedení NN z TS Radovič
v pozemcích města parc. č. 1839/1 a 1840/2 k.ú. Velvary, s tím, že náhrada za zřízení
věcného břemene bude stanovena ve výši 150,-- Kč za běžný metr,
změnu Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Velvary a v pověřených obcích
dle předloženého návrhu,
schvaluje spolufinancování projektu 1 500 000,-- Kč, jehož celkové náklady činí
20 000 000 ,-- Kč, z rozpočtu města,
vyčlenění částky 5000 000,-- Kč, odpovídající 25 % celkových způsobilých výdajů
projektu z rozpočtu města na předfinancování projektu.

Zastupitelstvo města souhlasí:
-

s realizací cyklostezky v rámci Velkého Přemyslovského okruhu na pozemku města
parc. č. 1830/2 v k. ú. Velvary

………………………………….
Václav Fajgl
ověřovatel

………………………………….
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

………………………………….
Mgr. Ivan Kurz
ověřovatel
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