Město Velvary , náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 761 015, fax 315 761 046, e-mail: mestovelvary@iol.cz
__________________________________________________________

Z á p i s č. 1/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 27. února 2007 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zálužská, pí. Saifrtová
Návrhová komise: p. Jandouš, Ing. Pícha
Program jednání:
1. Úvod
Paní starostka v úvodu přivítala přítomné, omluvila zastupitele p. Točíka a Ing.
Tlustou, přivítala nového zastupitele Ing. Krejcárka a tajemníka městského úřadu.
2. Slib nového člena zastupitelstva města
Nový zastupitel Ing. Krejcárek složil slib zastupitele v souladu se zákonem o obcích.
zastupitelstvo bere na vědomí
3. Zpráva starostky
Paní starostka přednesla svou zprávu, která obsahovala nejdůležitější události, které
se staly ve městě Velvary za uplynulých 3 měsíců.
4. Návrh rozpočtu města na rok 2007 (příloha)
Starostkou byl předložen návrh rozpočtu na rok 2007.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
5. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2008 – 2010 (příloha)
Starostka předložila zastupitelstvu města ke schválení rozpočtový výhled pro období
2008 – 2010.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
6. Návrh na změnu územního plánu města Velvary (příloha)
Pan Pech požádal opakovaně o zařazení pozemků č.k. 644 a 645 do zastavitelného
území. Rada města doporučila zastupitelstvu návrh na změnu územního plán u
neschválit.
zastupitelstvo neschvaluje (PRO – 0, PROTI – 13, ZDRŽEL SE – 0)
7. Návrh na připojení se k ústavní stížnosti
Město Chlumec nad Cidlinou zastřešilo ústavní stížnost proti ČR ve věci vyrovnání
příspěvku na výkon státní správy, neboť obce III. typu dostávají ze státního rozpočtu
90%, ale obce II. typu dostávají pouze 60% nákladů na výkon státní správy. Rada
města doporučila připojit se k ústavní stížnosti.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

8. Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva (příloha)
Nařízením vlády č. 614/2006 došlo ke změně přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003,
kterým se stanoví měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí,
čímž je dána možnost na zvýšení odměn zastupitelů města. Rada města doporučila,
aby odměny neuvolněným členům zastupitelstva města byly ponechány ve stejné výši
jako dosud.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 11, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 1)
9. Návrh na využití dotací z programu Podpora obnovy venkova MMR (příloha)
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotaci z programu Podpora obnovy venkova,
v rámci kterého by město mohlo získat dotaci na vybudování skateparku. Podmínkou
je zapojení dětí a mládeže do tohoto projektu. Rada města doporučuje o dotaci na
vybudování skateparku požádat. Zastupitelé Mgr. Zálužská a Bc. Holý vyjádřili obavy,
aby nedocházelo provozem skateparku k rušení občanů bydlících v okolních
nemovitostech.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
10. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (příloha)
Byl předložen návrh vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který
obsahuje výpočet části poplatku v souladu se zákonem o místních poplatcích. Od
1.3.2007 musí být na sběrných nádobách nalepeny nové známky. V roce 2008 bude
občanům umožněna i celá platba, nejen po splátkách.
zastupitelstvo schvaluje (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
11. Žádost paní Aleny Billé o odprodej části pozemku č. 322/28 v k.ú. Velká Bučina
(příloha)
Žádost paní Billé projednávalo zastupitelstvo již dne 21.12.2006. Rozhodnutí bylo
odloženo s ohledem na nařízené místní šetření. Místní šetření se uskutečnilo ve dnech
8. a 11. ledna 2007.
zastupitelstvo neschvaluje (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1)
12. Příprava strategického plánu rozvoje
Rada města připravuje strategický plán rozvoje města, který bude nutné po schválení
zastupitelstvem města připojit k žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Zastupitelstvu bude předložen na jeho dalším zasedání dne 22.3.2007. Zastupitel=
mohou své náměty zasílat starostce nebo Ing. Fiedlerovi.
zastupitelstvo bere na vědomí
13. Různé
V závěrečné diskuzi obyvatelé upozornili na nutnost
-

vybudování vodovodu v Ješíně,
vybudování dětského hřiště v Ješíně,
vybudování cyklostezky z Ješína do Velvar,
umístění kontejneru na tříděný odpad v Ješíně,
úklid silnice z Ješína do Kamenného Mostu (silnice je plná odpadků),
označení přechodu u autobusové zastávky v Ješíně.

Dále bylo starostkou přislíbeno prověření informací o výstavbě herny v objektu
opravovaném společností JUNG. Tajemník zodpověděl dotaz ve věci povolení
k odběru podzemní vody fyzickými osobami.
14. Usnesení
Návrhová komise přečetla návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva města.
15. Závěr
Starostka ukončila jednání zastupitelstva města v 19:20 hodin.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starosta města

Město Velvary , náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
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__________________________________________________________

U s n e s e n í č. 1/2007
z veřejného zasedání zastupitelstva města ve Velvarech
konaného dne 27.2.2007 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

rozpočet města Velvary na rok 2007 ,
rozpočtový výhled města Velvary na roky 2008 – 2010,
aby se město Velvary připojilo k ústavní stížnosti proti nezákonnému zásahu státu
porušujícímu zaručené právo tohoto územního samosprávného celku na samosprávu
v souvislosti se stanovením a výplatou příspěvku ze státního rozpočtu na výkon
přenesené působnosti
odměny neuvolněným členům zastupitelstva města ve stejné výši jako v roce 2006,
záměr vybudovat skatepark na pozemku p.č. 486/1 v k.ú. Velvary, pokud bude městu
přidělena dotace z MMR,
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
-

prodej části pozemku č. 322/28 v k.ú. Velká Bučina,
žádost p. Josefa Pecha o zařazení pozemků č. 644 a 645, původ PK, v k.ú. Velvary, do
území zastavitelného – území komerčních a výrobních areálů.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

slib nového člena zastupitelstva města Ing. Davida Krejcárka,
zprávu starostky města,
informaci o tvorbě dlouhodobého strategického plánu rozvoje města Velvary,
informace obyvatel o problémech v Ješíně.

………………………………….
p. Vlastimil Jandouš,
návrhová komise
………………………………….
Ing. Josef Pícha
návrhová komise

………………………………….
Ing. Jitka Linhatová
starostka města

