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. 2/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 15. dubna 2020 od 18:00 hod. v areálu Malovarského rybníka
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: p. Vedral, Mgr. Špičková, Ph.D.
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, Ing. Tlustá
Program jednání:
1.

Úvod

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zpráva starosty o dění v posledním období
Zpráva místostarosty o probíhajících investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Přehled dotačních záměrů, investic a akcí – aktuální stav a výhled
Rozpočtové opatření č. 2/2020 – návrh
Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
Prodej havarovaného vozidla Ford Transit, RZ: 2SN 1597 z majetku města
Prodej části pozemku města parc. č. 565/1 v k.ú. Velká Bučina
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 392/23 v k. ú. Velvary do vlastnictví města

10.
11.
12.
13.
14.

Program města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny – návrh rozdělení
Program pro poskytování dotací městem Velvary – spolková činnost – návrh rozdělení
Debata o dalších opatřeních v reakci na nouzový stav a mimořádnou situaci
Veřejná rozprava
Závěr

1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:07 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 11 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
člena zastupitelstva města p. Ledvinku, Bc. Podivínskou, Ing. Saifrta a pí. Štefanikovou.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Mgr. Kolínkovou a Ing. Tlustou (PRO – 11,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu p. Vedrala a Mgr. Špičkovou, Ph.D.
(PRO – 11, 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 – 11, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
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2. Zpráva starosty o dění v posledním období
Starosta města seznámil přítomné se svou zprávou, která shrnula dění ve městě od posledního
zasedání zastupitelstva města, zejména pak v období nouzového stavu. Podrobně starosta o
událostech informuje ve Zpravodaji z Velvarska, na webu a na FB účtu města. Starosta
popsal všechny kroky, které krizový štáb, zastupitelstvo a dobrovolníci učinili v souvislosti
s vyhlášením nouzového stavu, ocenil, jak obětavě a nezištně všichni pomáhají situaci řešit a
všem vyjádřil velké poděkování. Zastupitelstvo města vzalo zprávu starosty na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Místostarosta informoval o probíhajících investičních akcích:
- rekonstrukce povrchů v ul. Růžová,
- výstavba kanalizace na Velké Bučině,
- Obnova krajinných struktur,
- Restaurování výmalby v kostele sv. Jiří,
- příprava rekonstrukce sálu hotelu Záložna,
- příprava výměny oken v budově radnice.
V rámci rozpravy k uvedenému bodu se člena zastupitelstva Ing. Tlustá zeptala, zda se
v rámci výsadby stromů okolo cesty z Ješína do Neuměřic počítá také s umístěním laviček,
případně vyhlídek. Starosta uvedl, že v rámci dotace se s umístěním mobiliáře nepočítá, ale
po realizaci projektu tam může být lavička umístěna. V rámci rozpravy dále vystoupil člen
zastupitelstva p. Jandouš, který upozornil na ostrou hranu na začátku chodníku u železničního
přejezdu u domova důchodců a požádal, zda by nemohlo dojít k úpravě. Starosta přislíbil, že
uvedený námět projedná. Zastupitelstvo města vzalo zprávu místostarosty o investičních
akcích na vědomí.
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí – aktuální stav a výhled
Starosta města informoval o tom, že město požádalo o dotace na následující projekty:
- vybavení sběrného místa,
- oprava domu čp. 225 (bývalá spořitelna) – náklady 8mil. Kč (dotace 4.761.493,-- Kč) –
zde bude nutné zvážit, v jakém rozsahu budou opravy probíhat,
- výstavba altánu na zahradě mateřské školy,
- úprava prostor před budovou základní školy,
Dále starosta města informoval, že město obdrželo dotaci na výstavbu chodníku v ul.
Malovarská. Zastupitelstvo města vzalo přehled dotačních záměrů, investic a akcí na vědomí.
Dále starosta seznámil zastupitele s tím, že v nejbližších dnech bude vyhlášeno VŘ na
dodavatele rekonstrukce sálu hotelu Záložna ve Velvarech. Zadávací dokumentaci schválí
rada města, nyní probíhá její finalizace tak, aby byla umožněna účast i středním stavebním
firmám.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2020 – 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.2/2020. Na straně příjmů je zejména dotace OPŽP na akci
Obnova krajinných struktur a dotace MK Program regenerace MPR a MPZ na 1. fázi výměny
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oken na radnici. Ve výdajích jsou jednak náklady na akce, které byly přesunuty z r. 2019
(pořízení nového cemballa pro ZUŠ, náklady na podstavec sochy sv. Kateřiny, oprava bytu
čp. 9, oprava elektroinstalace Sladovna, náklady na drobný majetek v knihovně a opravy
v muzeu). Dále náklady na investiční akci: rekonstrukce ulice Růžová a akci realizovanou s
pomocí dotace OPŽP Obnova krajinných struktur. V příjmech i výdajích se projevuje
aktualizace 3. fáze akce Svět v oknech v základní škole, na kterou je poskytnuta dotace MMR .
Rada města návrh projednala na svém jednání dne 11. 4. 2020 a doporučila jej zastupitelstvu
města schválit. Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2020 v souladu
s předloženým návrhem (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1).
6. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
Zastupitelstvu města byl předložen seznam předmětů navržených k vyřazení
z inventarizačního seznamu města v roce 2020. Předměty uvedené v seznamu se již nedají
používat, jsou poškozené, nefunkční, zastaralé a opravy jsou nerentabilní. Předměty, u
kterých není uveden rok pořízení, pocházejí z období před 1. 1. 2008. Starosta města navrhnul
z majetku nevyřazovat autotank (cisternu na vodu), který by město mohlo využít při zálivce
stromů, které budou vysazeny v rámci projektu Obnovy krajinných struktur. Rada města
podklad projednala na svém jednání dne 11. 4. 2020 a doporučila zastupitelstvu města
schválit vyřazení uvedených předmětů. Zastupitelstvo města schválilo vyřazení poškozených a
neupotřebitelných předmětů z inventáře města v souladu s předloženým materiálem, kromě
autotanku ev. č. SMV 211/010 (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Prodej havarovaného vozidla Ford Transit, RZ: 2SN 1597 z majetku města
Zastupitelstvu města byl předložen návrh prodeje havarovaného vozu technické čety města
Ford Transit, RZ: 2SN 1597. Vůz byl havarován při dopravní nehodě dne 26. 3. 2020. Událost
byla řešena Policií České republiky, která spis postoupila dne 8. 4. 2020 správnímu orgánu
Městskému úřadu Slaný. V předkládaném spisu je město Velvary uvedeno jako poškozený.
Likvidátor ČSOB Pojišťovny stanovil, že se jedná o totální škodu, a předložil nabídkový list,
kde byla stanovena cena zbytků poškozeného vozidla prostřednictvím internetové aukce
provozované společností TotalCar s.r.o. pod číslem jednacím v 28553 na prodej vraku za
33 333,-- Kč. Firma PRIMEX PLUS s.r.o. předložila nabídku na odkoupení vraku Ford
Transit v částce 40 000,-- Kč. S ohledem na tuto skutečnost se navrhuje prodej vraku Ford
Transit za částku 40 000,-- Kč společnosti PRIMEX PLUS s. r. o. Odbor správy majetku
současně překládá návrh na vyřazení z inventarizačního seznamu města vozidla Ford Transit,
RZ: 2SN 1597. Vozidlo bylo pořízeno za částku 337 590,-- Kč a byl zařazeno do evidence dne
5. 3. 2014. Zastupitelstvo města schválilo prodej havarovaného vozu Ford Transit, RZ:
2SN 1597 za částku 40 000,-- Kč firmě PRIMEX PLUS s.r.o. (PRO – 11, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0). Zastupitelstvo města schválilo vyřazení vozidla Ford Transit sklápěč 2,4,
RZ: 2SN 1597 z majetkové evidence – inventáře města (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE
– 0).
8. Prodej části pozemku města parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina
Zastupitelstvu města byl předložen návrh prodeje části pozemku města parc. č. 565/1 v k. ú.
Velká Bučina o předběžné výměře 6,6 m2. Žádost o odkup výše zmíněné části pozemku města
podala pouze paní
za manželé
bytem
Jedná se o část pozemku, ležící mezi pozemky parc. č. 69 a parc. č. 64 v k. ú. Velká Bučina.
Na pozemku parc. č. 69 leží garáž (část této stavby zasahuje do pozemku parc. č. 565/1.)
Z tohoto důvodu nyní manželé
podávají žádost o odkup části pozemku za účelem
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narovnání právního vztahu (a narovnání hranice pozemku mezi stodolou a garáží). Záměr
prodeje schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 1. 2020 a byl vyvěšen na
úřední desce od 23. 1. 2020 do 8. 2. 2020. Po dobu vyvěšení záměru na úřední desce se jiný
zájemce o koupi nepřihlásil. Rada města předmětný návrh prodeje projednala na svém
jednání dne 24. 2. 2020 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města
schválilo prodej části pozemku parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina o předběžné výměře 6,6 m2
za účelem narovnání právního vztahu za cenu 100,-- Kč/1 m2 s tím, že kupující uhradí
náklady spojené s rozdělením pozemku a se zápisem do Katastru nemovitostí (PRO – 11,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 392/23 v k. ú. Velvary do vlastnictví města
Zastupitelstvu města byla předložena žádost paní
, která by ráda bezúplatně
převedla městu nově geodeticky zaměřený pozemek parc. č. 392/23 v k. ú. Velvary, který
vznikl rozdělením pozemku parc. č. 392/1 v k. ú. Velvary a je v jejím vlastnictví. Pozemek je
veden v Katastru nemovitostí jako orná půda a jeho výměra je 318 m2. Vede souběžně s
příjezdovou komunikací k ČOV a ke sběrnému dvoru. Žadatelka tento pozemek geometricky
rozdělila pro zajištění dostačující šíře veřejného prostranství a rozšíření stávající komunikace
(panelové cesty). Ostatní pozemky nově rozdělené parc. č. 392/20, parc. č. 392/21 a parc. č.
392/22 vše v k. ú. Velvary budou předmětem prodeje a nové výstavby RD. (V případě výstavby
RD lze uvést zpevnění příjezdových komunikací ke zmíněným pozemků do podmínek
vydávaného stanoviska žadatelům k výstavbě). Vedoucí odborů se záměrem převzetí části
pozemku parc. č. 392/23 v k. ú. Velvary souhlasí. Rada města záměr bezúplatného převodu
předmětného pozemku projednala na svém jednání dne 10. 2. 2020 a doporučila
zastupitelstvu města jej schválit. Zastupitelstvo města schválilo záměr bezúplatného převodu
pozemku parc. č. 392/23 v k. ú. Velvary do vlastnictví Města Velvary, přičemž náklady na
zápis do Katastru nemovitostí uhradí Město Velvary (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0).
10. Program města Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny – návrh rozdělení
Zastupitelstvo města Velvary schválilo v roce 2018 zřízení Programu města Velvary pro
obnovu a rozkvět památkové zóny. V loňském roce došlo díky podpoře programu k několika
přínosným opravám (nejvýznamnější dům čp. 8 a dům čp. 111 se zlatou hvězdou). V letošním
roce bylo předloženo 6 žádostí, celkové požadavky činí 433 600,-- Kč (akce obnovy v hodnotě
1 282 934,-- Kč). Žádosti byly projednány odbornou komisí složených ze zástupců města,
odboru kultury pověřeného úřadu a NPÚ. Tato komise konstatovala, že všechny žádosti jsou
v souladu s Programem regenerace památkové zóny města a doporučila Radě města záměry
, p.
au
finančně podpořit. Plná výše podpory je navržena u akcí na náměstí (pí.
opravy hodnotné fasády secesního domu (p.
), která těsně přiléhá k památkové zóně.
Poměrnými částkami je navrženo podpořit výměnu oken v Hradební ulici (p.
, p.
).
U výměny střechy v ulici Pivovarské (p.
) se navrhují dva postupy – v případě, že
dojde k výměně střešní krytiny dle stávajícího návrhu, pak se navrhuje podpořit částkou
45 000,-- (obdobný poměr jako u akce v loňském roce). Pokud by se však majitelé rozhodli
použít krytinu bobrovky (památkově hodnotnější, ale dražší), tak se navrhuje podpora ve výši
85 000,-- Kč). Konkrétní rozpis požadavků:
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č.j.

Jméno a
příjmení
žadatele:

Identifikace
nemovitosti

Výstižný popis akce
obnovy:

0371/2020

Výměna výkladů,
repasování portálu,
výměna ostění, nové
dveře, repasování
vstupních dveří domu

0376/2020

Oprava secesního plotu,
repase vrat, kamenická
oprava podezdívky, pilířů

0381/2020

Oprava římsy, soklu,
rámování oken,
odstupnění plochy
omítek, štuková omítka s
nátěrem
Výměna stávajícíh
dřevěných oken za okna
s izolačním dvojsklem

0384/2020

Předpokládané Výše
Návrh dotace
náklady (s
požadované
DPH) :
dotace:
146 163.00 Kč 70 000.00 Kč
70 000.00 Kč

224 571.00 Kč 100 000.00 Kč

50 000.00 Kč

87 200.00 Kč

43 600.00 Kč

43 600.00 Kč

45 000.00 Kč

20 000.00 Kč

15 000.00 Kč

0429/2020

Celková obnova hist.
fasády domu v
novorenesančním slohu,
včt. okapů, oplechování,
oprava původních oken,
malby

475 000.00 Kč 100 000.00 Kč

100 000.00 Kč

0417/2020

Výměna střešní krytiny

305 000.00 Kč 100 000.00 Kč

45 000.00 Kč
(85 000.00 Kč)*

Rada města návrh rozdělení prostředků z Programu města Velvary pro obnovu a rozkvět
památkové zóny projednala na svém jednání dne 11. 4. 2020 a doporučila jej Zastupitelstvu
města schválit. Zastupitelstvo města schválilo rozdělení prostředků v rámci Programu města
Velvary pro obnovu a rozkvět památkové zóny pro rok 2020 v navrženém znění (PRO – 11,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Program pro poskytování dotací městem Velvary – spolková činnost – návrh rozdělení
Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu na rok 2020 částku 700 000,-- Kč na
poskytnutí programových dotací z rozpočtu města Velvary. Uzávěrka pro podání žádostí byla
dne 31. 1. 2020, celkem bylo podáno 31 žádostí (9 o příspěvek na činnost, 22 o příspěvek na
pořádání projektu). Žádost podalo celkem 16 subjektů. Všechny z nich podaly žádosti
v souladu s podmínkami či na základě výzvy žádosti doplnily. Jedna organizace požaduje
vyšší částku než 170 000,00 Kč, která je stanovena v Programu pro poskytování dotací
městem Velvary jako maximální, a to TJ Slovan Velvary částku 195 000,00 Kč. Celkem je
požadováno 1 073 220,00 Kč. Rada města žádosti posoudila a ve snaze podpořit všechny
aktivity navrhla na svém jednání dne 2. 3. 2020 rozdělení Programových dotací z rozpočtu
města Velvary pro rok 2020 takto:
a) Český svaz chovatelů na činnost částku 2 000,-- Kč,
b) Český svaz chovatelů na projekt „Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva“
částku 11 200,-- Kč,
c) Človíček RaD, z. s., na činnost částku 9 000,-- Kč,
d) Človíček RaD, z. s., na projekt „Dlouhodobá práce s dětmi“ částku 50 600,-- Kč,
e) Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905 – Velvary, z.s., na projekt „Fotbalová
konference 8. 2. 2020, mezinárodní turnaj O pohár královského města Velvary 8. 5.
2020“ částku 16 200,-- Kč,
f) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Zahradní slavnost“
částku 5 000,-- Kč,
g) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Volejbalový turnaj“
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částku 3 600,-- Kč,
h) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Velvarský vánoční noční
běh“ částku 8 000,-- Kč,
i) Koželuh, z.s., na projekt „Velikonoční koncert“ částku 10 000,-- Kč,
j) Koželuh, z.s., na projekt „Podzimní koncert“ částku 10 000,-- Kč,
k) Natvrdlí, o. s., na projekt „Struny Velvar“ částku 13 400,-- Kč,
l) Natvrdlí, o. s., na projekt „NATVRDEL“ částku 38 600,-- Kč,
m) Natvrdlí, o. s., na projekt „Malvaňácké léto“ částku 24 400,-- Kč,
n) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na činnost částku 20 400,-- Kč,
o) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na projekt „25. ročník memoriálu K. Krohna Dědkiáda“ částku 12 600,-- Kč,
p) Spolek zdravotně postižených činnost částku 28 600,-- Kč,
q) Šachový klub Velvary, z. s., na činnost částku 5 200,-- Kč,
r) Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Pořádání šachového turnaje Comax chess 2020 Memoriál Dr. Karla Treybala“ částku 8 600,-- Kč,
s) Heimdalovo oko, z.s., na projekt „Kulturní akce pro děti a dospělé z Velvar a okolí,
hudební minifestival, soutěže pro děti“ částku 10 200,-- Kč,
t) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, pobočný spolek, na projekt „Atletický
pětiboj o pohár starosty města“ částku 11 200,-- Kč,
u) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, pobočný spolek, na projekt „Vybíjená mix –
11. ročník“ částku 4 600,-- Kč,
v) TJ SLOVAN Velvary na činnost částku 170 000,-- Kč,
w) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Memoriál Jiřího
Karla“ částku 10 000,-- Kč,
x) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Formica“ částku 10
000,-- Kč,
y) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Memoriál
Františka Hájka“ částku 10 000,-- Kč,
z) TIGER JIU JITSU, z. s., na činnost částku 42 800,-- Kč,
aa) Velvarská Kostka, z. s., na částku 69 200,-- Kč,
bb) Velvarská Kostka, z. s., na projekt „Podpora klubu seniorů při Velvarské Kostce včetně
akcí, které budou v průběhu roku členky klubu pořádat pro veřejnost“ částku 14 000,-Kč,
cc) Velvarské kolečko, o. s., na projekt „Zahradní slavnost“ částku 9 600,-- Kč,
dd) Velvarský pěvecký spolek na činnost částku 34 000,-- Kč,
ee) Velvarský pěvecký spolek na projekt „Česká mše vánoční v kostele sv. Kateřiny ve
Velvarech“ částku 27 000,-- Kč.
Návrh rozdělení programových dotací byl předložen finančnímu výboru, který s tímto
rozdělením vyslovil souhlas. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu se některé akce nemohou
konat. Doporučuje se zastupitelstvu však schválit rozdělení dotací v předloženém znění a
umožnit spolkům posunout termín konání akce či akci nahradit akcí jinou v roce 2020. Pokud
se tedy akce nemůže z důvodu nouzového stavu konat, má spolek dvě možnosti:
a) nebude dotaci čerpat a tuto skutečnost oznámí.
b) požádá Radu města Velvary o souhlas s přesunem termínu, či pozměněním akce, pokud
mu toto bude schváleno, může prostředky čerpat.
O této skutečnosti odbor hospodářsko-správní informuje všechny žadatele. Zastupitelstvo
města schválilo rozdělení programových dotací z rozpočtu města Velvary pro rok 2020 takto:
a) Český svaz chovatelů na činnost částku 2 000,-- Kč,
b) Český svaz chovatelů na projekt „Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva“
částku 11 200,-- Kč,
c) Človíček RaD, z. s., na činnost částku 9 000,-- Kč,
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d) Človíček RaD, z. s., na projekt „Dlouhodobá práce s dětmi“ částku 50 600,-- Kč,
e) Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905 – Velvary, z.s., na projekt „Fotbalová
konference 8. 2. 2020, mezinárodní turnaj O pohár královského města Velvary 8. 5.
2020“ částku 16 200,-- Kč,
f) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Zahradní slavnost“
částku 5 000,-- Kč,
g) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Volejbalový turnaj“
částku 3 600,-- Kč,
h) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Velvarský vánoční noční
běh“ částku 8 000,-- Kč,
i) Koželuh, z.s., na projekt „Velikonoční koncert“ částku 10 000,-- Kč,
j) Koželuh, z.s., na projekt „Podzimní koncert“ částku 10 000,-- Kč,
k) Natvrdlí, o. s., na projekt „Struny Velvar“ částku 13 400,-- Kč,
l) Natvrdlí, o. s., na projekt „NATVRDEL“ částku 38 600,-- Kč,
m) Natvrdlí, o. s., na projekt „Malvaňácké léto“ částku 24 400,-- Kč,
n) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na činnost částku 20 400,-- Kč,
o) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na projekt „25. ročník memoriálu K. Krohna Dědkiáda“ částku 12 600,-- Kč,
p) Spolek zdravotně postižených činnost částku 28 600,-- Kč,
q) Šachový klub Velvary, z. s., na činnost částku 5 200,-- Kč,
r) Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Pořádání šachového turnaje Comax chess 2020 Memoriál Dr. Karla Treybala“ částku 8 600,-- Kč,
s) Heimdalovo oko, z.s., na projekt „Kulturní akce pro děti a dospělé z Velvar a okolí,
hudební minifestival, soutěže pro děti“ částku 10 200,-- Kč,
t) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, pobočný spolek, na projekt „Atletický
pětiboj o pohár starosty města“ částku 11 200,-- Kč,
u) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, pobočný spolek, na projekt „Vybíjená mix –
11. ročník“ částku 4 600,-- Kč,
v) TJ SLOVAN Velvary na činnost částku 170 000,-- Kč,
w) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Memoriál Jiřího
Karla“ částku 10 000,-- Kč,
x) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Formica“ částku 10
000,-- Kč,
y) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Memoriál
Františka Hájka“ částku 10 000,-- Kč,
z) TIGER JIU JITSU, z. s., na činnost částku 42 800,-- Kč,
aa) Velvarská Kostka, z. s., na částku 69 200,-- Kč,
bb) Velvarská Kostka, z. s., na projekt „Podpora klubu seniorů při Velvarské Kostce včetně
akcí, které budou v průběhu roku členky klubu pořádat pro veřejnost“ částku 14 000,-Kč,
cc) Velvarské kolečko, o. s., na projekt „Zahradní slavnost“ částku 9 600,-- Kč,
dd) Velvarský pěvecký spolek na činnost částku 34 000,-- Kč,
ee) Velvarský pěvecký spolek na projekt „Česká mše vánoční v kostele sv. Kateřiny ve
Velvarech“ částku 27 000,-- Kč.
Zastupitelstvo města zmocňuje radu města rozhodovat o změně termínu, či pozměněním akce
u žadatelů o programovou dotaci v případech, kdy se nemohla akce uskutečnit z důvodu
trvání nouzového stavu (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
12. Debata o dalších opatřeních v reakci na nouzový stav a mimořádnou situaci
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s návrhem na úlevy pro podnikatele a osoby,
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kterých se dotklo omezení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a který by město mělo
vytvořit a přijmout, aby pomohlo živnostníkům i občanům zmírnit následky krizového období.
Rada města schválila odpuštění nájemného v objektech města podnikatelům a lékařům, kteří
byli ovlivněni vyhlášením nouzového stavu. Člen zastupitelstva města p. Kaltounek navrhl,
aby spolky zvážily, co vše mohou z dotací města nakoupit u místních živnostníků a firem.
Členka zastupitelstva města Mgr. Špičková navrhla, aby město založilo sbírkový účet.
Starosta přislíbil, že připraví soupis opatření, jak pomoci lidem po ukončení nouzového stavu.
Zastupitelstvo města vzalo informaci starosty města na vědomí.
13. Veřejná rozprava
V rámci rozpravy nejprve vystoupila členka zastupitelstva města Mgr. Kolínková, která se
zeptala, zda město řeší problém s nedostatkem lékařů a navrhla, aby město zakoupilo pro
lékaře byt. Starosta v této souvislosti odpověděl, že si sami současní lékaři nemyslí, že by do
Velvar šel někdo vykonávat lékařskou praxi kvůli bytu. Je nutné v této souvislosti řešit i
kvalitu budovy zdravotního střediska, neboť budova se blíží ke konci své životnosti a nebude
možné ji rekonstruovat. Starosta přislíbil, že se bude zabývat možností jak zajistit byt pro nové
lékaře. Mgr. Kolínková dále upozornila, že je již možné hrát stolní tenis, tak by bylo vhodné
umístit do areálu Malovarského rybníka betonový stůl na stolní tenis. Starosta města přislíbil,
že stůl bude co nejdříve instalován.
V rámci rozpravy dále vystoupila pí.
s dotazem, zda se bude opravdu od května 2020
stavět na Velké Bučině splašková kanalizace. Starosta uvedl, že dodavatel stavby požádal o
odklad zahájení stavby o 1 měsíc z důvodu nouzového stavu. První fáze stavby začne
výstavbou přivaděče z Velké Bučiny do Velvar. Konkrétní termín zahájení stavby se zástupci
města dozvědí na kontrolním dnu.
Paní
dále navrhla omotávat nově vysazené stromy výš, protože hrozí okousání stromů
zvěří. Starosta v této souvislosti uvedl, že již na to byl dodavatel upozorněn a stromy budou
lépe ochráněny. Paní
dále navrhla umístit ke kořenům stromů zalévací trubku, neboť
vítr případnou zálivku rychle vysuší. Starosta upozornil, že výsadbu stromů provádí odborná
firma dle odborně připravené projektové dokumentace, proto město nechává způsob výsadby
na odbornících a respektuje jejich řešení, současně se firma musí o stromy 3 roky starat a
pokud v této době některý strom zajde, musí ho firma na své náklady nahradit (v souvislosti se
současnými suchy bude ale obtížné zabránit vyšší úmrtnosti stromů, proto město bude aktivně
pomáhat se zálivkou, pomoc přislíbili hasiči).
V rámci rozpravy také vystoupila pí.
která požádala, zda by město v rámci
kontrolního dne při rekonstrukci povrchu v ul. Růžová mohlo upozornit dodavatele, aby si po
sobě dělníci uklízeli nepořádek. Starosta přislíbil, že uvedený požadavek na kontrolním dnu
vyřídí. Dále pí
upozornila na odstavené nákladní vozidla v zákazu vjezdu
nákladních vozidel u benzínové stanice včetně jednoho vraku nákladního vozidla, které už ani
nemá registrační značky. Starosta v této věci uvedl, že věc řeší městská policie, která majitele
na odstranění vraku upozornila a ten přislíbil jeho odstranění. Porušení zákazu vjezdu
pokutuje městská policie.
V rámci rozpravy vystoupil člen zastupitelstva města p. Jandouš, který navrhnul, aby asfaltový
recyklát z přeložky silnice I/16 ve směru na Ješín využilo město na poškozené komunikace ve
městě. V této souvislosti uvedl místostarosta, že recyklát položí firma, která realizuje přeložku
silnice na cyklostezku.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
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14. Závěr
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města v 19:26 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. 2/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 15. dubna 2020 od 18:00 hod. v areálu Malovarského rybníka
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

program zasedání zastupitelstva města,
ověřovatele zápisu (p. Vedral, Mgr. Špičková, Ph.D.) a návrhovou komisi (Mgr.
Kolínková, Ing. Tlustá),
rozpočtové opatření č. 2/2020, ve znění přiloženého materiálu,
vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města v souladu
s předloženým materiálem, kromě autotanku ev. č. SMV 211/010,
prodej havarovaného vozu Ford Transit, RZ: 2SN 1597 za částku 40 000,-- Kč firmě
PRIMEX PLUS s.r.o.,
vyřazení vozidla Ford Transit sklápěč 2,4, RZ: 2SN 1597 z majetkové evidence –
inventáře města,
prodej části pozemku parc. č. 565/1 v k. ú. Velká Bučina o předběžné výměře 6,6 m2
manželům
, bytem
za účelem narovnání právního
vztahu za cenu 100,-- Kč/1 m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s rozdělením
pozemku a se zápisem do Katastru nemovitostí,
záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 392/23 v k. ú. Velvary do vlastnictví
Města Velvary, přičemž náklady na zápis do Katastru nemovitostí uhradí Město
Velvary,
rozdělení prostředků v rámci Programu města Velvary pro obnovu a rozkvět
památkové zóny pro rok 2020 v navrženém znění,
rozdělení programových dotací z rozpočtu města Velvary pro rok 2020 takto:
a) Český svaz chovatelů na činnost částku 2 000,-- Kč,
b) Český svaz chovatelů na projekt „Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického
ptactva“ částku 11 200,-- Kč,
c) Človíček RaD, z. s., na činnost částku 9 000,-- Kč,
d) Človíček RaD, z. s., na projekt „Dlouhodobá práce s dětmi“ částku 50 600,-- Kč,
e) Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905 – Velvary, z.s., na projekt „Fotbalová
konference 8. 2. 2020, mezinárodní turnaj O pohár královského města Velvary 8.
5. 2020“ částku 16 200,-- Kč,
f) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Zahradní
slavnost“ částku 5 000,-- Kč,
g) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Volejbalový
turnaj“ částku 3 600,-- Kč,
h) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Velvarský
vánoční noční běh“ částku 8 000,-- Kč,
i) Koželuh, z.s., na projekt „Velikonoční koncert“ částku 10 000,-- Kč,
j) Koželuh, z.s., na projekt „Podzimní koncert“ částku 10 000,-- Kč,
k) Natvrdlí, o. s., na projekt „Struny Velvar“ částku 13 400,-- Kč,
l) Natvrdlí, o. s., na projekt „NATVRDEL“ částku 38 600,-- Kč,
m) Natvrdlí, o. s., na projekt „Malvaňácké léto“ částku 24 400,-- Kč,
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n) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na činnost částku 20 400,-- Kč,
o) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na projekt „25. ročník memoriálu K. Krohna Dědkiáda“ částku 12 600,-- Kč,
p) Spolek zdravotně postižených činnost částku 28 600,-- Kč,
q) Šachový klub Velvary, z. s., na činnost částku 5 200,-- Kč,
r) Šachový klub Velvary, z. s., na projekt „Pořádání šachového turnaje Comax chess
2020 - Memoriál Dr. Karla Treybala“ částku 8 600,-- Kč,
s) Heimdalovo oko, z.s., na projekt „Kulturní akce pro děti a dospělé z Velvar a
okolí, hudební minifestival, soutěže pro děti“ částku 10 200,-- Kč,
t) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, pobočný spolek, na projekt
„Atletický pětiboj o pohár starosty města“ částku 11 200,-- Kč,
u) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, pobočný spolek, na projekt
„Vybíjená mix – 11. ročník“ částku 4 600,-- Kč,
v) TJ SLOVAN Velvary na činnost částku 170 000,-- Kč,
w) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Memoriál
Jiřího Karla“ částku 10 000,-- Kč,
x) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Formica“
částku 10 000,-- Kč,
y) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Memoriál
Františka Hájka“ částku 10 000,-- Kč,
z) TIGER JIU JITSU, z. s., na činnost částku 42 800,-- Kč,
aa) Velvarská Kostka, z. s., na částku 69 200,-- Kč,
bb) Velvarská Kostka, z. s., na projekt „Podpora klubu seniorů při Velvarské Kostce
včetně akcí, které budou v průběhu roku členky klubu pořádat pro veřejnost“
částku 14 000,-- Kč,
cc) Velvarské kolečko, o. s., na projekt „Zahradní slavnost“ částku 9 600,-- Kč,
dd) Velvarský pěvecký spolek na činnost částku 34 000,-- Kč,
ee) Velvarský pěvecký spolek na projekt „Česká mše vánoční v kostele sv. Kateřiny
ve Velvarech“ částku 27 000,-- Kč.
Zastupitelstvo města zmocňuje radu města rozhodovat o změně termínu, či pozměněním
akce u žadatelů o programovou dotaci v případech, kdy se nemohla akce uskutečnit z důvodu
trvání nouzového stavu.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města,
zprávu přednesenou místostarostou města o probíhajících investičních akcích,
přehled dotačních záměrů, investic a akcí – aktuální stav a výhled,
informaci starosty o přípravě návrhů opatření jak pomoci občanům města po ukončení
nouzového stavu,
informace členů zastupitelstva města a občanů sdělených v rámci rozpravy.
………………………………….
Ing. František Saifrt
ověřovatel

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

………………………………….
Michaela Kuptíková
ověřovatel
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