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. 8/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 18. prosince 2019 od 18:00 hod. v sálu městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, pí. Štefaniková
Program jednání:
1. Úvod
2. Zpráva starosty o dění v posledním období
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí za rok 2019 a výhled 2020 – aktuální stav
5. Rozpočtové opatření č. 11/2019 – návrh
6. Rozpočet města Velvary pro rok 2020
7. Střednědobý výhled rozpočtu města Velvary pro léta 2021 - 2023
8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
12. Pravidla tvorby a používání prostředků Sociálního fondu města Velvary a pravidla
poskytování jiných benefitů zaměstnancům
13. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
14. Rozprava
15. Závěr, přání klidných Vánoc a všeho dobrého do nového roku
1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:09 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 12 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
člena zastupitelstva města p. Vedrala. Paní místostarostka Ing. Valchářová a členka
zastupitelstva Bc. Podivínská se dostaví v průběhu zasedání.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Mgr. Kolínkovou a pí. Štefanikovou (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Ing. Saifrta a Mgr. Špičkovou (PRO –
12, 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 – 12, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
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V 18:13 hodin se na zasedání zastupitelstva města dostavila paní místostarostka Ing.
Valchářová, počet přítomných členů zastupitelstva města se zvýšil na 13.
2. Zpráva starosty o dění v posledním období
Pan starosta přednesl svou zprávu, která obsahovala informace, které se ve městě udály
v roce 2019, a poděkoval všem za spolupráci. Zpráva je publikována ve Zpravodaji
z Velvarska. Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Místostarosta města seznámil zastupitelstvo a veřejnost s investičními akcemi, které město
v nejbližším období čekají. Jedná se o opravu povrchů v ul. Růžová (období březen až červen
2020) a restaurování renesančních výmaleb v kostele sv. Jiří (již probíhá, bude trvat do roku
2021). Zastupitelstvo města vzalo uvedenou zprávu na vědomí.
4. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí – aktuální stav a výhled
Starosta města informoval v rámci uvedeného bodu o dotaci ve výši 30 mil. Kč na
rekonstrukci sálu hotelu Záložna. Do konce února 2020 by měl být vybrán dodavatel a
podepsána smlouva o dílo. Město bude pravděpodobně žádat o odklad, neboť v současné
době ještě přepracovávají projektovou dokumentaci statici. Dále starosta města informoval o
výběrovém řízení na zhotovitele splaškové kanalizace na Velké Bučině, které bude ukončeno
dne 13. ledna 2020. Stavba by měla být dokončena v červnu 2021. Dále bude v roce 2020
provedena rekonstrukce povrchů v ulici Růžová, přičemž celou uvedenou akci investuje město
pouze ze svých zdrojů. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci bodu
Přehled dotačních záměrů, investic a akcí.
5. Rozpočtové opatření č. 11/2019 - 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.11/2019. Na straně příjmů se projevila úprava dotace pro ZŠ
Svět v oknech 2. etapa, dotace z Ministerstva kultury: kostel sv. Jiří a Program regenerace
MPZ, protiplnění v souvislosti s přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního
akcionáře a dále úpravy dle skutečnosti. Na straně výdajů je zejména úprava dotace pro ZŠ
Svět v oknech 2. etapa, náklady na restaurování výmaleb v kostele sv. Jiří, poskytnutí
příspěvku v rámci Programu regenerace MPZ, druhá část nákladů na veřejné osvětlení v ulici
Chržínská a Růžová a další úpravy dle skutečnosti. Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové
opatření č. 11/2019 v souladu s předloženým návrhem (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE
– 0).
6. Rozpočet města Velvary pro rok 2020
Zastupitelstvu města byl předložen rozpočet města na rok 2020. Rozpočet je navržen jako
vyrovnaný s příjmy a s výdaji ve výši 76 729 498,-- Kč. O skladbě rozpočtu jednala rada
města, projednal jej i finanční výbor. Do rozpočtu jsou již zakomponovány některé známé
výdaje. Mezi příspěvkovými organizacemi čeká nejvýznačnější investice v roce 2020 ZUŠ, kde
je v havarijním stavu podlaha sálu. Město očekává velké investice: rekonstrukce sálu Záložny
(cca 65 mil – financování 20/21), výstavba kanalizace na Velké Bučině (cca 30 mil – fin
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20/21), dláždění ulice Růžová – 03-06/2020 (7 mil – částečně rozpočtováno). Město má
rozpočtovou rezervu ve výši 35mil, která bude posledním rozpočtovým opatřením zřejmě ještě
navýšena (12/2019 – bude se schvalovat v lednu). Je zde příslib dotace: Záložna MMR 30 mil.
Kč, Kanalizace SFŽP 12 mil. Kč). Bude nutné tedy pečlivě řešit otázku financování. Z důvodu
těchto vysokých a náročných investic, byly odloženy některé menší a neakutní investice.
Rozpočet byl zveřejněn ve stanovené lhůtě na úřední desce. Zastupitelstvo města schválilo
rozpočet města Velvary pro rok 2020 jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši Kč 76 729
498,-- (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Střednědobý výhled rozpočtu města Velvary pro léta 2021 - 2023
Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města (územního samosprávného celku), který
slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 – 5 let následujících po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet. Sestavení výhledu je povinnost ze zákona č. 250/2000
Sb., rozpočtová pravidla územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města schválilo Střednědobý výhled rozpočtu města Velvary pro léta 2021 –
2023 v souladu s předloženým návrhem (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
S ohledem na skutečnost, že došlo ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je
nutné vydat nové obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu se zákonem o místních
poplatcích. V této souvislosti se vydává nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Účinnost obecně závazné vyhlášky se z důvodu naléhavého veřejného
zájmu navrhuje od 1. ledna 2020. Sazba poplatku zůstala nezměněna. Rada města návrh
obecně závazné vyhlášky projednala na svém jednání dne 4. 12. 2019 a doporučuje jej
schválit. Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ve znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0).
9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
S ohledem na skutečnost, že došlo ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je
nutné vydat nové obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu se zákonem o místních
poplatcích. V této souvislosti se vydává nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, která zrušuje obecně závaznou vyhláška č. 6/2010, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Účinnost obecně závazné vyhlášky se z důvodu
naléhavého veřejného zájmu navrhuje od 1. ledna 2020. Sazby poplatku zůstaly nezměněny.
Rada města návrh obecně závazné vyhlášky projednala na svém jednání dne 4. 12. 2019 a
doporučuje jej schválit. Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI
– 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
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S ohledem na skutečnost, že došlo ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je
nutné vydat nové obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu se zákonem o místních
poplatcích. V této souvislosti se vydává nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku z
pobytu, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010, o místním poplatku z ubytovací
kapacity. Účinnost obecně závazné vyhlášky se z důvodu naléhavého veřejného zájmu
navrhuje od 1. ledna 2020. Sazba poplatku zůstala nezměněna. Rada města návrh obecně
závazné vyhlášky projednala na svém jednání dne 4. 12. 2019 a doporučuje jej schválit.
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, ve
znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
S ohledem na skutečnost, že došlo ke změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je
nutné vydat nové obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu se zákonem o místních
poplatcích. V této souvislosti se vydává nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze
psů, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010. Účinnost obecně závazné vyhlášky se
z důvodu naléhavého veřejného zájmu navrhuje od 1. ledna 2020. Sazby poplatku zůstaly
nezměněny. Rada města návrh obecně závazné vyhlášky projednala na svém jednání dne 4.
12. 2019 a doporučuje jej schválit. Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku ze psů, ve znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE
– 0).
12. Pravidla tvorby a používání prostředků Sociálního fondu města Velvary a pravidla
poskytování jiných benefitů zaměstnancům
Na základě usnesení rady města ze dne 4. 11. 2019 předkládá tajemník městského úřadu ke
schválení zastupitelstvu města Pravidla tvorby a používání prostředků Sociálního fondu města
Velvary a pravidla poskytování jiných benefitů zaměstnancům. Rada města návrh pravidel
projednala na svém jednání dne 18. 11. 2019 a doporučuje jej zastupitelstvu schválit.
Zastupitelstvo města schválilo Pravidla tvorby a používání prostředků Sociálního fondu města
Velvary a pravidla poskytování jiných benefitů zaměstnancům, ve znění předloženého návrhu
(PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Pozvánky na blízké i vzdálenější kulturní, společenské a další akce
Starosta pozval členy zastupitelstva a občany na níže uvedené akce:
 21. 12. v 16:00 rozsvěcení stromečku na Velké Bučině
 25. 12. 2020 Vánoční koncert v kostele sv. Kateřiny
 27. 12. 2020 Česká mše vánoční, J. J. Ryby v kostele sv. Kateřiny.
Starosta také informoval občany, že do konce roku bude zahájen proces komunitního
plánování na dalších 10 let. Zastupitelka Kuptíková, která má projekt v kompetenci upřesnila,
že do konce roku obdrží občané do svých poštovních schránek dotazník, který budou moci
vyplněný odevzdat do 13. 1. 2020.
 1. 1. 2020 novoroční ohňostroj na náměstí,
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí pozvánky na kulturní, společenské a další akce.
V 18:56 hodin se na zasedání zastupitelstva města dostavila členka zastupitelstva města Bc.
Podivínská, DiS., počet přítomných členů zastupitelstva města se zvýšil na 14.
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14. Rozprava
V rámci rozpravy nejprve vystoupil starosta města, který na dotaz pí. Kolínkové informoval
členy zastupitelstva, že město již jmenovalo své zástupce do školské rady a že tedy požádá
ředitele základní školy, aby školskou radu svolal, tzn., že by od ledna 2020 měla být školská
rada funkční.
V rámci rozpravy vystoupil člen zastupitelstva p. Jandouš, který navrhl, aby byl napuštěn
Malovarský rybník, aby bylo možné někde bruslit. Starosta přislíbil, že situaci projedná
s pověřeným pracovníkem. Dále pan Jandouš upozornil, že v tomto týdnu viděl ze společnosti
Metal Trade Comax stoupat modrý dým. V této souvislosti se zeptal na výsledky nezávislého
měření. Starosta sdělil, že nebylo zjištěno porušení norem znečištění prachovými částicemi,
nicméně požádal, aby byly výsledky zpracovatelem interpretovány. Pan Jandouš poté
poděkoval Ing. Srbové a dalším zaměstnancům za práci na rozpočtu města a za řádné
hospodaření s prostředky města.
V rámci rozpravy také vystoupil člen zastupitelstva města p. Ledvinka, který navrhnul, aby
město zakoupilo a umístilo defibrilátor na některé místo na veřejném prostranství. Starosta
přislíbil, že se uvedeným námětem bude zabývat.
V rámci rozpravy vystoupil p.
, který se zeptal, zda se v ul. Růžová budou budovat i
chodníky a zda opravdu doba rekonstrukce bude 3 měsíce. Starosta sdělil, že se počítá i
s výstavbou chodníků a zhotovitel díla se zavázal, že dílo bude hotové za 3 měsíce. Dále p.
upozornil na špatné ozvučení při rozsvěcení vánočního stromečku. Starosta v této věci
uvedl, že otázku řešil hned po konání akce a domluvil se zvukaři, že příští rok bude ozvučení
umístěno na rampu do výšky, což by mělo pomoci.
V rámci rozpravy dále vystoupila pí.
, která se zeptala, jak probíhá odběr odpadu
na sběrném místě. Starosta v této věci uvedl, že odpad je odebrán na základě lístečku, který si
občan vyzvedne na městském úřadě. Paní
navrhla, aby stačilo předložit pouze
doklad o zaplacení odpadu na příslušný rok a občanský průkaz. Starosta v této věci uvedl, že
jde také o evidenci odpadu, nikoliv jen o ověření, že má uvedená osoba zaplacený poplatek,
nicméně poděkoval paní Hanzlíkové za nápad a přislíbil jeho prověření s pověřenými
pracovníky.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
15. Závěr
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města v 19:20 hodin, poděkoval všem za účast
a popřál přítomným klidné Vánoce a vše dobré do nového roku.

…………………………………..
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. 8/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 18. prosince 2019 od 18:00 hod. v sálu městského muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

program zasedání zastupitelstva města,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.) a návrhovou komisi (Mgr.
Kolínková, pí. Štefaniková),
rozpočtové opatření č. 11/2019, ve znění přiloženého materiálu,
rozpočet města Velvary pro rok 2020 jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši Kč
76 729 498,--,
Střednědobý výhled rozpočtu města Velvary na léta 2021 – 2023, ve znění přiloženého
materiálu,
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění
předloženého materiálu,
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve
znění předloženého materiálu,
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, ve znění předloženého
materiálu,
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, ve znění předloženého
materiálu,
Pravidla tvorby a používání prostředků Sociálního fondu města Velvary a pravidla
poskytování jiných benefitů zaměstnancům.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města,
zprávu přednesenou místostarostou města o připravovaných investičních akcích,
informaci o dotačních záměrech, investic a akcí pro rok 2020,
pozvánky na kulturní, společenské a další akce,
informace členů zastupitelstva města a občanů sdělených v rámci rozpravy.

………………………………….
Ing. František Saifrt
ověřovatel

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

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

6

