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

Z á p i s č. 5/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 25. září 2007 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomen: Ing. Krejcárek
Omluveni: Mgr. Kolínková, pí. Štefaniková, p. Točík, Ing. Pícha
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kurz, p. Fajgl
Návrhová komise: Mgr. Holý, p. Jandouš
Program jednání:
1. Úvod
Paní starostka v úvodu přivítala přítomné a omluvila zastupitele Mgr. Kolínkovou,
paní Štefanikovou, pana Točíka a Ing. Píchu. Paní starostka navrhla schválení
programu zasedání. K programu neměl žádný ze zastupitelů připomínky, ani jej
nenavrhl nikdo ze zastupitelů doplnit. Program zasedání byl schválen. (PRO – 10,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
2. Zpráva starostky
Paní starostka přednesla svou zprávu, která obsahovala nejdůležitější události, které
se staly ve městě Velvary za období od posledního zasedání zastupitelstva města.
3. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí – sbírky muzejní povahy
(příloha)
Na základě žádosti Města Velvary o převod sbírek muzejní povahy do vlastnictví
města, vyžádání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územního
pracoviště Střední Čechy, odboru odloučené pracoviště Kladno a vzhledem k tomu, že
se jedná o movité věci ve zvláštním režimu – sbírkové předměty, spadající pod zákon
č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, doporučuje se schválit převod sbírky muzejní povahy a
odsouhlasit znění smlouvy. Rada města projednala dne 18. 7. 2007 návrh smlouvy o
bezúplatném převodu movitých věcí č. ÚZSVM/SKL/3510/2007-SKLM a doporučuje
zastupitelstvu města schválit převod sbírky muzejní povahy do vlastnictví města
Velvary v rozsahu uvedeném ve smlouvě o bezúplatném převodu movitých věcí č.
ÚZSVM/SKL/3510/2007-SKLM. Zároveň doporučuje schválit znění smlouvy o
bezúplatném převodu movitých věcí č. ÚZSVM/SKL/3510/2007-SKLM.
Zasupitelstvo města schvaluje převod sbírky muzejní povahy do vlastnictví města
Velvary v rozsahu uvedeném ve smlouvě o bezúplatném převodu movitých věcí č.
ÚZSVM/SKL/3510/2007-SKLM a současně také schvaluje smlouvu o bezúplatném
převodu movitých věcí č. ÚZSVM/SKL/3510/2007-SKLM. (PRO – 10, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0)
4. Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Koleč a městem Velvary (příloha)
Ve městě Velvary a v jeho místní části Ješín je třeba kontrolovat dodržování rychlosti
projíždějících vozidel. Policie České republiky není schopna občasné měření rychlosti
ve Velvarech provádět. Městská policie Kralupy nad Vltavou a Slaný je nyní
personálně oslabena tak, že jen stěží obsazuje služby ve svém stávajícím rajónu, v

současné době pro město Velvary měření rychlosti nemohou provádět. Na jednání
rady byl dne 27.8.2007 předložen návrh veřejnoprávní smlouvy k zajišťování výkonu
činnosti podle zákona o obecní policii mezi obcí Koleč a městem Velvary, který
doporučuje rada zastupitelstvu schválit.
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Koleč o zajišťování
výkonu činnosti podle zákona o obecní policii. (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL
SE – 0)
V rámci rozpravy k projednávanému bodu vznesla zastupitelka Ing. Tlusá připomínku
k omezené rychlosti v části Ješín, kde je omezena rychlost na 40 km/hod. pouze ve
směru ze Slaného, ale dříve byla omezena rychlost na 40 km/hod. i ze směru Velvar.
Tato změna bude městským úřadem prověřena na odboru dopravy Městského úřadu
Slaný.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2007 (příloha)
Na základě vývoje příjmů a výdajů rozpočtu města v roce 2007, platných právních
předpisů a zvýšené potřeby finančních prostředků, která se týká zejména vypracování
projektů na dovybudování kanalizačních řadů, především v městských částech, a
zvýšené potřeby dofinancování z vlastních zdrojů akce připravované z programu
regenerace MPZ a MPR v roce 2007, byl připraven návrh rozpočtového opatření
č. 3/2007. Rada města projednala návrh rozpočtového opatření č. 3/2007 dne 12. 9.
2007 a doporučuje zastupitelstvu toto rozpočtové opatření schválit.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2007 (PRO – 10, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
6. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 565/1 v k.ú. Velká Bučina (příloha)
Paní Eva Řezáčová podala dne 27. 6. 2007 žádost o odkoupení části pozemku parc. č.
565/1 v k.ú. Velká Bučina, který je ve vlastnictví města Velvary. Jedná se o proluku
mezi domy č.p. 42 (Vratislav Řezáč) a č.p. 41 (Dušan Fundák), ve které je postaven
septik údajně pro č.p. 15 (stavba byla údajně provedena se souhlasem MNV Velvary v
60tých letech). K žádosti se vyjádřil odbor výstavby a životního prostředí a odbor
správy majetku městského úřadu. Oba odbory s prodejem uvedeného pozemku
nesouhlasí, protože by došlo k oplocení a uzavření proluky mezi domy a zamezení
pozdějšího přístupu pro případnou potřebu města. Dne 18. 6. 2007 požádal otec
žadatelky p. Vratislav Řezáč z nemovitosti č.p. 42 o územní souhlas na výstavbu
domovní čistírny odpadních vod pro nemovitost č.p. 42, která by měla nahradit
původní septik. Z uvedeného důvodu se žádost paní Řezáčové jeví jako
nedůvěryhodná, s ohledem na tvrzení, že stávající septik slouží pro nemovitost č.p. 15.
Umístění septiku na veřejném pozemku do dnešní doby nikdo nezpochybňoval.
Problém by šlo vyřešit i zřízením věcného břemene na pozemek parc. č. 565/1. Rada
projednala dne 18. 7. 2007 uvedenou žádost a nedoporučuje zastupitelstvu prodej
pozemku schválit. Zastupitelstvo města prodej pozemku parc. č. 565/1 v k.ú. Velká
Bučina paní Evě Řezáčové neschvaluje. (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
7. Žádosti o odkoupení části pozemku parc. č. 451/2 v k.ú. Ješín (příloha)
Pan Jaroslav Ježek z Ješína (č.p. 20) podal dne 11. 7. 2007 žádost o odkoupení části
pozemku parc. č. 451/2 v k.ú. Ješín o rozloze 179 m 2. Jedná se o část pozemku kolem
kapličky v Ješíně, který navazuje na pozemek pana Ježka. Obdobná žádost byla
zamítnuta městskou radou již v roce 2005, přesto pan Ježek podává žádost znovu.
Odbor výstavby a životního prostředí a odbor správy majetku městského úřadu prodej
uvedené části pozemku parc. č. 451/2 v k.ú. Ješín nedoporučují. Jedná se o veřejné
prostranství kolem obecní kapličky, které by mělo zůstat v majetku města. Vytvoření
zahrady kolem kapličky by nebylo vhodné. Rada projednala uvedenou žádost dne 1. 8.
2007 a nedoporučuje zastupitelstvu prodej části pozemku parc. č. 451/2 v k.ú. Ješín
schválit. Zastupitelstvo města prodej části pozemku parc. č. 451/2 v k.ú. Ješín panovi
Jaroslavovi Ježkovi neschvaluje. (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

8.

Členství v DSO Přemyslovské střední Čechy (příloha)
Město Velvary je členem dvou dobrovolných svazků obcí (DSO): Přemyslovské střední
Čechy a Mikroregion povodí Bakovského potoka. DSO Mikroregion povodí
Bakovského potoka je funkční. Za období leden 2007 – srpen 2007 se nepodařilo
předsednictvu DSO Přemyslovské střední Čechy svolat shromáždění starostů, což je
nejvyšší orgán DSO, tak, aby bylo možné schválit nové znění stanov, tj. aby byly
přítomny aespoň 2/3 všech členů shromáždění starostů, ale dokonce se nikdy nesešlo
shromáždění starostů tak, aby bylo usnášeníschopné, tj. aby byla přítomna
nadpoloviční většina všech členů. Členský příspěvek do roku 2006 činil 1,-- Kč na
občana, pro rok 2007 je členský příspěvek 10,-- Kč na občana. Tento členský
příspěvek byl schválen shromážděním starostů dne 14. 12. 2006 , kdy PRO hlasovalo
16 přítomných, což je méně než 2/3 všech členů shromáždění starostů, jak vyžadují
stanovy DSO. Z výše uvedeného důvodu se považuje DSO Přemyslovské střední Čechy
za nefunkční a navrhuje se požádat o zánik členství. Členství lze v souladu se
stanovami zrušit výpovědí k 31. 12., výpovědní lhůta činí jeden rok. Rada návrh
projednala dne 12. 9. 2007 a doporučuje zastupitelstvu schválit výpověď z DSO
Přemyslovské střední Čechy. V rámci rozpravy vystoupil zastupitel Mgr. Holý, který
považuje vystoupení z DSO Přemyslovské střední Čechy za ukvapený krok, připomněl
také akce, na které byly získány dotace prostřednictvím DSO Přemyslovské střední
Čechy. Současně předložil protinávrh, aby město Velvary z DSO Přemyslovské
střední Čechy nevystupovalo. Starostka v souladu s jednacím řádem nechala nejprve
hlasovat o protinávrhu. Zastupitelstvo města protinávrh předložený Mgr. Holým
neschvaluje (PRO – 2, PROTI – 5, ZDRŽEL SE – 3). S ohledem na neschválený
protinávrh nechala starostka hlasovat o původním návrhu tzn. požádat o zánik
členství. Zastupitelstvo města návrh vystoupit z DSO Přemysovské střední Čechy
neschvaluje (PRO – 5, PROTI – 2, ZDRŽEL SE – 3). Na základě výsledku hlasování
zůstává město Velvary nadále členem DSO Přemyslovské střední Čechy.

9. Různé
Občan p. František Saifrt sdělil zastupitelstvu, že je spokojen, že město Velvary
nevystoupilo z DSO Přemyslovské střední Čechy. V rámci svého vystoupení připomněl
akce, které byly ve Velvarech financovány prostřednictvím DSO Přemyslovské střední
Čechy v uplynulých letech a požádal o sdělení projektů, které město připravuje do
následujících let. Starostka sdělila přehled projektů, které jsou v přípravě a na které
město bude žádat dotace.
10. Usnesení
Návrhová komise přečetla návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo schválilo návrh usnesení (PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
11. Závěr
Starostka ukončila jednání zastupitelstva města v 18:50 hodin.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starostka města

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

U s n e s e n í č. 5/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 25. 9. 2007 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí č. ÚZSVM/SKL/3510/2007-SKLM,
převod sbírky muzejní povahy do vlastnictví města Velvary v rozsahu uvedeném ve
smlouvě o bezúplatném převodu movitých věcí č. ÚZSVM/SKL/3510/2007-SKLM,
veřejnoprávní smlouvu s obcí Koleč k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o
obecní policii,
rozpočtové opatření č. 3/2007 ve znění přiloženého materiálu.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
-

prodej části pozemku parc. č. 565/1 v k.ú. Velká Bučina,
prodej části pozemku parc. č. 451/2 v k.ú. Ješín,
výpověď města Velvary z členství v dobrovolném svazku obcí Přemyslovské střední
Čechy ke dni 26. 9. 2007.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starostky města Ing. Jitky Linhartové za uplynulé období.

………………………………….
Mgr. Pavel Holý
návrhová komise
………………………………….
Vlastimil Jandouš
návrhová komise

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

