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. 2/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 9. března 2022 od 18:00 hod. v secesním sále městského muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.
Návrhová komise: Ing. Tlustá, Mgr. Kolínková
Návrh programu jednání:
Úvod
Zpráva starosty o dění v posledním období a reakce na situaci na Ukrajině
Zpráva místostarosty o probíhajících investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Přehled investičních a dotačních záměrů, projektů a akcí na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Nákup pozemků po Státním statku Křivoklát s. p. v likvidaci od správce konkurzní
podstaty
7. Žádost o odkoupení části pozemku města p. č. 106/14, k. ú. Velvary ulice Petra
Bezruče
8. Smlouva o budoucím provozování vodovodu na pozemku parc. č. 68/3 v k. ú. Ješín
9. Žádost o vložení části dešťové a splaškové kanalizace do pozemku města parc. č. 23/2
v k. ú. Velká Bučina od spol. Rodinné domy Bučina s.r.o.
10. Žádost o připojení veřejného osvětlení na betonovém sloupu na pozemku města
parc. č. 53/4 v k. ú. Velká Bučina od spol. Rodinné domy Bučina s.r.o.
11. Smlouva o územním rozvoji – výstavba Velká Bučina – spol. Rodinné domy s. r. o.
12. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v pozemcích města
parc.č.110/25, 1830/2 a PK 1831 k. ú. Velvary
13. Rozdělení programových dotací města Velvary pro rok 2022 – spolková činnost
14. Rozprava
15. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:06 hod.. Pan starosta nejprve přivítal přítomné členy
zastupitelstva města a veřejnost. Dále konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 12 členů, a omluvil členky zastupitelstva města Podivínskou,
Bc.,DiS, pí Štefanikovou a Ing. Vojtěchovského.
Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Ing. Tlustou a Mgr. Kolínkovou (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Ing. Saifrta a Mgr. Špičkovou, Ph.D.
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
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Poté starosta požádal zastupitelstvo města o schválení programu. Starosta nechal
zastupitelstvo o programu hlasovat. Program zasedání dle předloženého návrhu byl schválen
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
2. Zpráva starosty o dění v posledním období a reakce na situaci na Ukrajině
Starosta informoval o současném dění ve městě za období od konání posledního zasedání
zastupitelstva města a to zejména o událostech souvisejících se situací na Ukrajině. Mimo jiné
zmínil:
- pomoc na Ukrajinu – krizový štáb je v pohotovosti, pořádáme neustále sbírku materiální
pomoci pro Ukrajinu, sbírka probíhá až do 14. 3. 2022, kdy bude další várka odvezena, další
pomoc bude pokračovat;
- starosta města poděkoval všem velvarským, kteří přispěli do sbírky materiální, ale i finanční
pomoci, a dále poděkoval všem, kteří poskytli vybavení do bytů pro uprchlé rodiny či sami
nabídli ubytování. Ve městě je již ubytováno několik ukrajinských rodin, některé v soukromí,
jiné v městských prostorách. Všichni občané se snaží co nejvíce pomáhat, město pomoc
koordinuje.
- dále stručně informoval o dalším městském dění, detailní informace v novém čísle
Zpravodaje z Velvarska.
Zastupitelstvo města vzalo informace o dění ve městě na vědomí.
3. Zpráva místostarosty o probíhajících investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Starosta zastoupil pana místostarostu a informoval o probíhajících investičních akcích.
V současné době probíhá dokončování drobnějších akcí. Záložna se blíží k závěru, práce
venkovní jsou nyní práce částečně pozastaveny z důvodu klimatických podmínek, v budově se
pracuje. Proběhlo VŘ na zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace pro přístavbu ZŠ
Velvary, kdy vítězem se stala společnost, která již pracovala na původní projektové
dokumentaci. Dále řešíme s okolními obcemi otázku dopravní obslužnosti s Integrovanou
dopravou Středočeského kraje, kdy kraj požaduje násobně vyšší finanční spoluúčast finanční
obslužnosti. Kontrolní výbor bude zasedat, pan zastupitel Jandouš sdělil, že finanční výbor se
zabýval rozdělením programových dotací města Velvary a doporučuje návrh ke schválení.
Zastupitelstvo města vzalo informace o probíhajících investičních akcích a zprávu z jednání
finančního výboru na vědomí.
4. Přehled investičních a dotačních záměrů, projektů a akcí na rok 2022
V rámci uvedeného bodu informoval starosta podepsání Kupní smlouvy se společností MEVATEC, s. r. o. na vybavení sběrného místa, které se uskuteční do cca 2 měsíců, díky poskytnuté
dotaci. Dále zmínil přípravu projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace a ČOV
v Ješíně, přípravu projektové dokumentace pro obnovu kanalizace v lokalitě U Cukrovaru.
Zmínil, že se nyní nacházíme v období, kdy čekáme na výsledek procesů schvalování námi
podaných žádostí o dotační podporu (oprava ulice Petra Bezruče, modernizace MŠ, oprava
povrchu víceúčelového hřiště, nový orientační systém a dalších drobnějších), dle výsledků
budeme přistupovat k realizaci akcí. Zastupitelstvo města vzalo informace o dotačních
záměrech a projektech na vědomí.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2022
Z důvodu změny vztahu rozpočtu města k jiným rozpočtům v oblasti příjmů i výdajů /dáno
zákonem 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů/, a úpravou dle dosahované skutečnosti
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na straně příjmů a změny potřeb na straně výdajů je třeba schválit zastupitelstvem města
RO č.2/2022.
Na straně příjmů jsou zejména dotace a to: na kanalizaci Velká Bučina, Záložnu, vybavení
Záložny, na sběrné místo, dvě auta pro pečovatelskou službu, na projekt Obnova krajinných
struktur a na obnovu výmaleb v kostele sv. Jiří. Ve výdajích jsou náklady na výše uvedené
akce, kromě nákladů na kanalizaci, ty byly uhrazeny v roce 2021. Jsou zde i náklady na akce,
které probíhaly již v roce 2021 a pokračují v roce 2022: značení cyklotras, studie Živá
krajina, projekt rekonstrukce Malovarského rybníka, projekt přístavby ZŠ a na akce, které se
do r. 2022 přesouvají: náklady na opravy ve zdravotním středisku a ve dvou bytech čp. 218.
Dále jsou v RO výdaje na nákup pozemků, dotace z Programu pro obnovu a rozkvět
památkové zóny a Velvarský nápadník.
Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2022 ve znění předloženého návrhu
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
6. Nákup pozemků po Státním statku Křivoklát s. p. v likvidaci od správce konkurzní podstaty
Na základě nabídky města podané k 31. 12. 2021 do dražby pozemků k odkoupení v k. ú.
Velvary od Státního statku Křivoklát s. p. v likvidaci byla dne 26. 1. 2022 obdržena odpověď
od vyhlašovatele dražby s pozměněnou cenou a nabídkou pozemků Město Velvary obdrželo
odpověď na jím podanou nabídku o zakoupení pozemků po Státním statku Křivoklát s. p.
v likvidaci. Správce konkurzního řízení po poradě s věřiteli státního podniku v likvidaci nabízí
městu k odkoupení všechny původně nabízené pozemků v k. ú. Velvary vyjma třech pozemků p.
č. PK 434/1, 451, 448/1 o celkové výměře 1545 m2. Tedy k odkoupení jsou městu nabízeny
ostatní pozemky o celkové výměře 27 054 m2 (místo původních 28 599 m2) za zvýšenou cenu
24,80,- Kč za m2, tedy za celkovou částku 672 000,- Kč. Zastupitelstvo města původně
schválilo maximální nákupní cenu ve výši 600.000,- Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu
schválit nákup pozemků o celkové výměře 27 054 m2 za celkovou částku 672 000,- Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje nákup pozemků o celkové výměře 27 054 m2 za celkovou
nabídnutou částku 672 000,- Kč od Státního statku Křivoklát s. p. v likvidaci (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Žádost o odkoupení části pozemku města p. č. 106/14, k. ú. Velvary ulice Petra Bezruče
Žádost ze dne 25. 1. 2022 o prodej části městského pozemku p. č. 106/14, k. ú. Velvary (část
zahrady zdravotního střediska) od
, 273 24 Velvary.
Pan
žádá o prodej části zahrady zdravotního střediska přiléhající k jeho pozemku
p. č. 450, k. ú. Velvary v ul. Petra Bezruče. Žádost odůvodňuje snahou zajistit rozšířením
stávajícího vjezdu na jeho pozemku bezproblémový přístup své částečně invalidní manželce i
k zadní části domu.
Žadatel navrhuje možné dvě varianty rozsahu rozdělení městského pozemku:
A)
Pruh o šířce od 2 do 5 m a délce cca 30 m podél společného oplocení (cca 94 m2).
B)
Pozemek o nepravidelném tvaru obsahující variantu A a dále ještě pruh o šířce 2 m
podél celé budovy až k oplocení Domova důchodců (cca 220 m2).
Obě varianty počítají s vjezdem na tento nový pozemek z rohu veřejného parkoviště, které by
nadále zůstalo v majetku města. Ke stávajícímu kontejnerovému stání v rohu tohoto pozemku
žadatel sděluje, že by na vlastní náklady zajistil jeho přesun na vedlejší pozemek města vedle
tam stojícího Ořechu. V případě realizace prodeje ve var. A) by bylo nutno přemístit
kontejnerové stání, ale stávající vrata vedle ZS by bylo možné zachovat. V tomto případě by
za budovou ZS zbyl pruh široký od 3 do 4, 5 metru). V případě realizace ve var. B) by kromě
nutnosti přemístění kontejnerového stání nutno přistoupit i ke zrušení stávajících vrat a
zahrada ZS by již nebyla po celé délce průjezdná technikou, ale vzhledem k zúžení zahrady
v zadní třetině budovy, by byla dále přístupná v této části již jen pro pěší osoby. Pravá část
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zahrady ZS, o kterou žadatel projevil zájem, není v současné době příliš využívána, což ale
nemusí platit i v budoucnu.
Rozdělení pozemků dle představ žadatele by bylo pravděpodobně vzhledem k tvaru parcelace
pozemku složité, neboť pozemek p. č. 106/14 tvoří zhruba obdélníkový prostor okolo celé
budovy zdravotního střediska včetně obou parkovišť. Vyjmutím jen požadované části pozemku
by z boku pozemku vznikl výrazný zub, který by pravděpodobně nebyl při vkladu na KN
schválen a bylo by nutné vyčlenit jak ve var. A tak B z pozemku celý pruh až od ul. Čechova.
Tím by však nový pozemek kromě stávajícího kontejnerového stání obsahoval i zelený pruh
s Ořechem, ale hlavně i pravou část veřejného parkoviště včetně vjezdu na parkoviště.
Vedoucí odborů MěU s možností prodeje části městského pozemku, ať již ve variantě A) či
B), vyjádřili nesouhlas.
Rada města materiál projednala a nedoporučuje Zastupitelstvu schválit vyhlášení záměru
prodeje části pozemku v žádné z variant. Zastupitelstvo města Velvary neschvaluje vyhlášení
záměru prodeje části pozemku p. č. 106/14 (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Smlouva o budoucím provozování vodovodu na pozemku parc. č. 68/3 v k. ú. Ješín
Žádost ze 7. 2. 2022 o podpis čtyřstranné smlouvy (město Velvary, VKM a.s., SV a.s., p.
) o budoucím provozování vodovodu na pozemcích p. č. st. 66 a 68/1, k. ú. Ješín (vlevo
na výjezdu z Ješína směr Slaný) vzniknout po zbourání stávajícího domu č. p. 38 lokalita 3
nových RD s místní komunikací s vjezdem ze silnice na Osluchov. Parcelace pozemku p. č.
68/1 je již povolena. V místě vznikne nová zástavba 3 RD s místní komunikací v délce 57 m, ve
které bude uložen budoucí vodovod a dále prodloužení budoucího chystaného kanalizačního
řádu v Ješíně. Investor na své náklady vybuduje na nově vzniklém pozemku p. č. 68/3
komunikaci a dále prodloužení vodovodního řádu v délce cca 68 m a kanalizačního řádu,
který bude napojen na chystaný kanalizační řád v obci Ješín. Tuto infrastrukturu převede
investor
po jejím dokončení do majetku města Velvary. Nezbytnou podmínkou
podpisu těchto dokumentů je tedy sepsání Územně plánovací smlouvy mezi městem Velvary a
investorem výstavby p.
. Rada doporučuje Zastupitelstvu podepsání Smlouvy
o budoucím provozování vodovodu, který bude ze strany investora vybudován na pozemku p.
č. 68/3, k. ú. Ješín. Zastupitelstvo města Velvary schvaluje podepsání Smlouvy o budoucím
provozování vodovodu, který bude ze strany investora p.
vybudován na
pozemku p. č. 68/3, k. ú. Ješín. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Žádost o vložení části dešťové a splaškové kanalizace do pozemku města parc. č. 23/2
v k. ú. Velká Bučina od spol. Rodinné domy Bučina s.r.o.
Žadatel na základě navržené projektové dokumentace žádá město o souhlas s vydáním
stanoviska pro Odbor vodního hospodářství MěU Slaný o souhlas s vložením dešťové a
splaškové kanalizace vedené z plánované výstavby 3 bytových domů na pozemku p. č. 17/1, k.
ú. Velká Bučina. V případě dešťové kanalizace se jedná o odvodnění plánované místní
komunikace k těmto 3 bytovým domům (celkem 9 bytových jednotek) s koncovým vyústěním do
vodoteče (odvodňující vodní nádrž na Velké Bučině) na pozemku města p. č. 23/2, k. ú. Velká
Bučina, viz přiložený výkres. V případě splaškové kanalizace se bude jednat o vybudování
kanalizačního řádu jdoucí po břehu této vodoteče (vodoteč bude v délce cca 50 m dočasně
posunuta stranou a po vybudování splašk. kanalizace vrácena na své místo) na pozemku
města p. č. 23/2 a v dolní části tohoto pozemku města bude následně zaústěna do nově
vybudované kanalizace v části Velká Bučina (do stávající revizní šachty č. ŠD7).
Zastupitelstvo již na svém zasedání dne 23. 6. 2021 povolilo tomuto žadateli vybudování části
komunikace v rámci této výstavby na tomto pozemku města p. č. 23-2, k. ú. Velká Bučina.
Podmínkou souhlasu města s umístěním splaškové a dešťové kanalizace do tohoto pozemku
města je následné sepsání územně plánovací smlouvy s tímto žadatelem, která upraví
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podmínky následného převodu veškeré infrastruktury (komunikace, veřejné osvětlení,
vodovod, dešťová a splašková kanalizace vyjma přípojek k samotným domům) do majetku
města Velvary. Rada města Velvary materiál projednala a doporučuje Zastupitelstvu schválit
vydání souhlasného stanoviska s umístěním splaškové a dešťové kanalizace do pozemku města
p. č. 23/2, k. ú. Velká Bučina za podmínky sepsání Územně plánovací smlouvy s žadatelem o
následném předání infrastruktury do majetku města. Zastupitelstvo města Velvary schvaluje
vydání souhlasného stanoviska s umístěním splaškové a dešťové kanalizace do pozemku města
p. č. 23/2, k. ú. Velká Bučina za podmínky sepsání Územně plánovací smlouvy s žadatelem
Rodinné domy Bučina s.r.o o následném předání infrastruktury do majetku města. (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Žádost o připojení veřejného osvětlení na betonovém sloupu na pozemku města parc. č.
53/4 v k. ú. Velká Bučina od spol. Rodinné domy Bučina s.r.o.
Žadatel na základě navržené projektové dokumentace žádá město o souhlas pro vystavení
povolení ve stupni SP s napojením veřejného osvětlení na připojovacím místě (betonovém
sloupu) na pozemku města p. č. 53/4, k. ú. Velká Bučina pro plánovanou výstavbu 3 bytových
domů na pozemku p. č. 17/1, k. ú. Velká Bučina. Dle přiloženého výkresu bude nová výstavba
3 bytovým domů (9 bytových jednotek) na pozemku investora p. č. 17/1, k. ú. V. Bučina
vybavena na jeho veřejném prostranství (součást příslušenství místní komunikace) celkem 6
světelnými místy (stožáry se svítidlem), které budou napojeny na veřejné osvětlení Velké
Bučiny na betonovém sloupu na protějším pozemku města p. č. 53/4, k. ú. Velká Bučina. Na
tomto pozemku města bude na zde stojícím betonovém sloupu vybudována pojistková skříň
jako místo napojení VO nové bytové lokality investora. Kabel přívodu VO bude dále od
pojistkové skříně sveden pod zem a dále veden protlakem pod krajskou komunikaci společně
s kabely ČEZU až do místa na pozemku investora. Zastupitelstvo již na svém zasedání dne 23.
6. 2021 povolilo tomuto žadateli vybudování části komunikace v rámci této výstavby na
protilehlém pozemku města p. č. 23-2, k. ú. Velká Bučina. Podmínkou souhlasu města
s napojením VO a umístěním pojistkové skříně na pozemku města p. č. 53/4 je následné
sepsání územně plánovací smlouvy s tímto žadatelem, která upraví podmínky pozdějšího
převodu infrastruktury (komunikace, veřejné prostranství okolo komunikace, veřejné
osvětlení, vodovod, dešťová a splašková kanalizace vyjma přípojek k samotným domům) do
majetku města Velvary. Rada doporučuje Zastupitelstvu města schválit vydání souhlasného
stanoviska s umístěním pojistkové skříně a napojení VO lokality investora na pozemku města
p. č. 53/4, k. ú. Velká Bučina za podmínky sepsání Územně plánovací smlouvy s žadatelem o
následném předání infrastruktury do majetku města. Zastupitelstvo města souhlasí s vydáním
souhlasného stanoviska s umístěním pojistkové skříně a napojení VO lokality investora na
pozemku města p. č. 53/4, k. ú. Velká Bučina za podmínky sepsání Územně plánovací smlouvy
s žadatelem Rodinné domy Bučina s.r.o o následném předání infrastruktury do majetku města.
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
11. Smlouva o územním rozvoji – výstavba Velká Bučina – spol. Rodinné domy s. r. o.
Na základě žádosti spol. Rodinné domy Bučina s.r.o. ze dne 28. 1. 2022 byla Odborem správy
majetku připravena Smlouva o územním rozvoji mezi městem Velvary a touto společností
týkající se výstavby 3 RD o celkem 9 bytových jednotkách na pozemku parc. č. 17/1, k. ú.
Velká Bučina (naproti vodní nádrži Bučina), která je developerem naplánována na roky 2023
až 2025 ve třech etapách. Smlouva ošetřuje postup a záruky za převzetí infrastrukturních sítí
městem. Developer čeká na schválení projektové dokumentace ve stupni SP, jehož podmínkou
je uzavření této plánovací smlouvy s městem. Výstavba částečně zasáhne ve formě
komunikace, splaškové a dešťové kanalizace a napojením VO i dva pozemky města parc. č.
23/2 a 53/4, k. ú. Velká Bučina, kde je souhlas podmíněn projednáním Zastupitelstva města,
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které má na programu na dalším zasedání. Odbor správy majetku doporučuje schválení
Smlouvy o územním rozvoji s tímto developerem. Zastupitelstvo města schvaluje podepsání
Smlouvy o územním rozvoji se společností Rodinné domy Bučina s.r.o. ve znění předloženého
materiálu. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
12. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v pozemcích města
parc.č.110/25, 1830/2 a PK 1831 k. ú. Velvary
Společnost GasNet Služby s. r. o a GasNet, s. r. o žádají město Velvary o uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby plynárenského zařízení (PZ) REKOVTL
DN 300 Velvary – 1.etapa (situace č. 1) ve výše uvedených pozemcích města. Věcné břemeno
se uzavírá pouze na odchylku trasy od současné trasy plynovodu (situace č. 2) v lokalitě v
jižní straně města na konci ulice Petra Bezruče. Způsob vstupu a jeho rozloha v pozemcích
města je uveden v přiložené tabulce (příloha č. 3). Úplata za zřízení věcného břemene je
v souladu s tabulkou VB schválených pro území města Velvar. Rada města smlouvu schválila
a doporučuje její schválení i zastupitelstvu města. Zastupitelstvo města Velvary schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby plynárenského zařízení
v pozemcích města parc. č. 110/25, 1830/2 a PK 1831 v k. ú. Velvary v předloženém znění.
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
13. Rozdělení programových dotací města Velvary pro rok 2022 – spolková činnost
Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu na rok 2022 částku 700 000,--Kč na
poskytnutí programových dotací z rozpočtu města Velvary. Uzávěrka pro podání žádostí byla
31. 1. 2022, bylo podáno 34 žádostí (11 o příspěvek na činnost, 23 o příspěvek na pořádání
projektu). Žádost podalo 18 subjektů. Celkem je požadováno 1 229 264,00 Kč. Spoluúčast
musí činit minimálně 20% z nákladů, z dotace není možno hradit kromě jiného investice
a občerstvení. Žádosti zkontrolovala vedoucí HSO a tam, kde bylo třeba, opravila (F. A.
Bohemians, Natvrdlí: Struny Velvar, Malvaňácké léto, Vaše Velvary a Velvarská kostka:
činnost). Šachový klub Velvary, z. s. žádá o dotaci na nákup klubových dresů a propisek.
Uvádí, že se jedná o projekt, ale jedná se spíše o činnost, podle Programu pro poskytování
dotací městem Velvary si žadatel může podat pouze jednu žádost o příspěvek na činnost. TJ
Slovan Velvary požaduje vyšší částku než 170 000,00 Kč, která je stanovena v Programu pro
poskytování dotací městem Velvary jako maximální, a to 190 000,00 Kč. Žádost podal i
jako fyzická osoba. Podle Programu jsou ale fyzické osoby vyloučeny z okruhu
způsobilých žadatelů. Rada města se žádostmi zabývala a připravila zastupitelstvu návrh
rozdělení. Vzhledem k výši rozdělované částky nemohly být uspokojeny požadavky spolků
v plné výši, ale rada se snažila podpořit všechny. Příspěvek Lince důvěry byl ze systému
vyřazen, protože město na provoz linky přispívá z jiného fond. Z žadatelů nebylo vyhověno
TAJV z. s. z důvodu nepravdivých informací ohledně konání akce v roce 2021 a dále panu
, jako fyzické osobě. Starosta zaslal návrh rozdělení programových dotací
k vyjádření členům finančního výboru a vyzval k navržení případných změn i zastupitele.
Všichni žadatelé, jimž rada navrhuje přidělení příspěvku, předložili řádné vyúčtování
z loňského roku
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení programových dotací v tomto znění:
a) Český svaz chovatelů na činnost částku 3 000,-- Kč,
b) Český svaz chovatelů na projekt „Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva“
částku 6 200,-- Kč,
c) Človíček RaD, z. s., na činnost částku 3 000,-- Kč,
d) Človíček RaD, z. s., na projekt „Dětská rekreace“ částku 13 000,-- Kč,
e) Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905 – Velvary, z.s., na projekt „Turnaj O pohár
královského města Velvary“ částku 12 000,-- Kč,
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f) Heimdallovo oko, na jednodenní kulturní akci částku 10 000,--Kč,
g) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Volejbalový turnaj“
částku 5 000,-- Kč,
h) Linka bezpečí, z. s. na provoz telefonických služeb 0,--Kč
i) Natvrdlí, o. s., na projekt „Struny Velvar“ částku 13 000,-- Kč,
j) Natvrdlí, o. s., na projekt „NATVRDEL“ částku 42 000,-- Kč,
k) Natvrdlí, o. s., na projekt „Malvaňácké léto“ částku 29 000,-- Kč,
l) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na činnost částku 24 000,-- Kč,
m) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na projekt „25. ročník memoriálu K. Krohna –
Dědkiáda 2021 a zajištění účasti na 8. ročníku Hasičských slavností v Litoměřicích“
částku 14 000,-- Kč,
n) Spolek zdravotně postižených činnost částku 29 000,-- Kč,
o) Šachový klub Velvary, z. s. na pronájem prostor částku 4 400,--Kč
p) Šachový klub Velvary, z. s. na turnaj „Comax chess 2022 – memoriál Dr. Karla
Treybala“ částku 9 200,--Kč
q) Šachový klub Velvary, z. s., na tréninkové lekce pro hráče částku 10 000,-- Kč,
r) Šachový klub Velvary, z. s., na nákup dresů částku 2 600,-- Kč,
s) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, pobočný spolek, na projekt „Atletický
pětiboj o pohár starosty města“ částku 11 000,-- Kč,
t) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, pobočný spolek, na projekt „Vybíjená mix –
11. ročník“ částku 5 000,-- Kč,
u) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, sportovní koutky částku 7 000,--Kč
v) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Memoriál Jiřího
Karla“ částku 11 000,-- Kč,
w) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Formica Cap“
částku 11 000,-- Kč,
x) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Memoriál
Františka Hájka“ částku 11 000,-- Kč,
y) TJ SLOVAN Velvary na činnost částku 170 000,-- Kč,
z) TAJV, z. s., na projekt „Sportovní den mládeže s TAJV ve Velvarech“ částku 0,-- Kč,
aa) TIGER – JIU JITSU z. s., náklady spojené s chodem spolku, částku 41 600,--Kč
bb) VAŠE VELVARY, z. s., na projekt dětská diskotéka, letní párty, ples a Kampus čerti
částku 35 200,-- Kč,
cc) Velvarská Kostka, z. s., na činnost částku 80 800,-- Kč,
dd) 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 14 600,-Kč,
ee) Velvarská Kostka, z. s., na projekt „Rozzáření – zahradní slavnost“ částku 4 000,-- Kč,
ff) Velvarský pěvecký spolek na činnost částku 34 800,-- Kč,
gg) Velvarský pěvecký spolek na projekt „Česká mše vánoční v kostele sv. Kateřiny ve
Velvarech“ částku 33 600,-- Kč,
hh)
, festival „Historie rocku“, částku 0,--Kč.
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)

14. Rozprava
V rámci rozpravy vystoupil nejprve starosta, který pozval přítomné na nejbližší kulturní akce
– vernisáž dětských výtvorů v sobotu 12. 3., koncert + open stage na Sladovně 19. 3., divadlo
pro děti v ZUŠ 20. 3., vyhlášení čtenáře roku 14. 3., kurz trénování paměti 31. 3.,
Vajíčkobraní 9. 4. a městské slavnosti 29. 5.
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Dále v rámci rozpravy vystoupil zastupitel p. Jandouš s požadavkem na vylepšení webových
stránek ZŠ Velvary a Školní jídelny Velvary.a s požadavkem na jejich propojení s webem
města, uvedl, že stránky ZŠ jsou velmi obtížné pro orientaci. Na to reagovala paní
zastupitelka Ing. Tlustá, zástupkyně ředitele ZŠ, že se nové webové stránky ZŠ chystají a
mohly by být spuštěny na začátku nového školního roku. Webové stránky Školní jídelny
Velvary je nutné zkonzultovat s vedoucí paní
. Je ale velmi pravděpodobné, že
objednávací systém nepůjde s městským webem koordinovat, ne webu města na něj půjde
pouze odkázat. Dále p. Jandouš vznesl velkou stížnost na správce sokolovny, neboť již
dlouhou dobu není v sokolovně uklizeno, nefungují zde základní věci (přeřízení hodin apod.),
ale v poslední době se situace ještě zhoršila a vyvrcholila situací, kdy bylo několik týdnů na
dlažbě WC rozetřeno lejno a nebyly umyty dlaždičky po drobné výmalbě.
V rámci rozpravy dále vystoupila paní
, která poděkovala městu, že v každé krizi je
vždy na správné straně a pomáhá. Vždy řádně, včas a dostatečně informuje na svých
stránkách. Následně se dotazovala na rekonstrukci drážní budovy. Starosta informoval, že
rekonstrukce proběhla bez možné součinnosti města, i když se město snažilo vznést námitky,
připomínky a podněty, nebyly bohužel zatím vyslyšeny. V blízké době je však ještě přislíbena
schůzka s vedením SŽ, investora, kde se snad podaří něco prosadit. Správa železnic má
stanoven jednotný projekt na všechny své budovy a toho se bohužel drží. Město požadovalo
veřejné WC, přístřešek pro cestující a zkulturnit okolí budovy, uvidíme, do jaké míry se
požadavky podaří prosadit.
Dále vystoupil v rámci rozpravy obyvatel z Malé Bučiny a žádal o možnost vybudování
železniční nebo autobusové zastávky Malá Bučina. Starosta města přislíbil, že se opět
pokusíme na Správě železnic, státní podnik, zažádat o možnost vybudování železniční zastávky
či autobusové zastávky u IDSK. Dále byl vznesen požadavek na možnost opravy komunikace
na Malou Bučinu. Starosta požádal přítomného vedoucí odboru správy majetku, pana Mgr.
Smutného, aby si tento požadavek doplnil do plánu připravovaných projektů.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
15. Závěr
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města v 19:25 hodin s přáním pevného zdraví
a s vírou ve zklidnění světového dění.

…………………………………..
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
__________________________________________________________

Usnesení č. 2/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 9. března 2022 od 18:00 hod. v secesním sále městského muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
- program zasedání zastupitelstva města dle upraveného návrhu,
- ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.) a návrhovou komisi
(Ing. Tlustá, Mgr. Kolínková),
- rozpočtové opatření č. 2/2022, ve znění předloženého materiálu,
- nákup pozemků o celkové výměře 27 054 m2 za celkovou nabídnutou částku
672 000,- Kč od Státního statku Křivoklát s. p. v likvidaci,
- podepsání Smlouvy o budoucím provozování vodovodu, který bude ze strany
investora vybudován na pozemku p. č. 68/3, k. ú. Ješín,
- vydání souhlasného stanoviska s umístěním splaškové a dešťové kanalizace do
pozemku města p. č. 23/2, k. ú. Velká Bučina za podmínky sepsání Územně plánovací
smlouvy s žadatelem o následném předání infrastruktury do majetku města,
- souhlasí s vydání souhlasného stanoviska s umístěním pojistkové skříně a napojení
VO lokality investora na pozemku města p. č. 53/4, k. ú. Velká Bučina za podmínky
sepsání Územně plánovací smlouvy s žadatelem o následném předání infrastruktury
do majetku města,
- Smlouvy o územním rozvoji se společností Rodinné domy Bučina s.r.o. ve znění
předloženého materiálu
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby plynárenského
zařízení v pozemcích města parc.č. 110/25, 1830/2 a PK 1831 v k. ú.Velvary
v předloženém znění
- rozdělení programových dotací z rozpočtu města Velvary takto:
a) Český svaz chovatelů na činnost částku 3 000,-- Kč,
b) Český svaz chovatelů na projekt „Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického
ptactva“ částku 6 200,-- Kč,
c) Človíček RaD, z. s., na činnost částku 3 000,-- Kč,
d) Človíček RaD, z. s., na projekt „Dětská rekreace“ částku 13 000,-- Kč,
e) Fotbalová akademie Bohemians Praha 1905 – Velvary, z.s., na projekt „Turnaj O
pohár královského města Velvary“ částku 12 000,-- Kč,
f) Heimdallovo oko, na jednodenní kulturní akci částku 10 000,--Kč,
g) Klub rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při ZŠ Velvary na projekt „Volejbalový
turnaj“ částku 5 000,-- Kč,
h) Natvrdlí, o. s., na projekt „Struny Velvar“ částku 13 000,-- Kč,
i) Natvrdlí, o. s., na projekt „NATVRDEL“ částku 42 000,-- Kč,
j) Natvrdlí, o. s., na projekt „Malvaňácké léto“ částku 29 000,-- Kč,
k) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na činnost částku 24 000,-- Kč,
l) Sbor dobrovolných hasičů Velvary na projekt „25. ročník memoriálu K. Krohna –
Dědkiáda 2021 a zajištění účasti na 8. ročníku Hasičských slavností v
Litoměřicích“ částku 14 000,-- Kč,
m) Spolek zdravotně postižených činnost částku 29 000,-- Kč,
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n) Šachový klub Velvary, z. s. na pronájem prostor částku 4 400,--Kč
o) Šachový klub Velvary, z. s. na turnaj „Comax chess 2022 – memoriál Dr. Karla
Treybala“ částku 9 200,--Kč
p) Šachový klub Velvary, z. s., na tréninkové lekce pro hráče částku 10 000,-- Kč,
q) Šachový klub Velvary, z. s., na nákup dresů částku 2 600,-- Kč,
r) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, pobočný spolek, na projekt
„Atletický pětiboj o pohár starosty města“ částku 11 000,-- Kč,
s) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, pobočný spolek, na projekt
„Vybíjená mix – 11. ročník“ částku 5 000,-- Kč,
t) Školní sportovní klub – AŠSK při ZŠ Velvary, sportovní koutky částku 7 000,-Kč
u) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Memoriál
Jiřího Karla“ částku 11 000,-- Kč,
v) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Formica
Cap“ částku 11 000,-- Kč,
w) TJ SLOVAN Velvary na projekt „Celodenní fotbalový turnaj mládeže Memoriál
Františka Hájka“ částku 11 000,-- Kč,
x) TJ SLOVAN Velvary na činnost částku 170 000,-- Kč,
y) TIGER – JIU JITSU z. s., náklady spojené s chodem spolku, částku 41 600,--Kč
z) VAŠE VELVARY, z. s., na projekt dětská diskotéka, letní párty, ples a Kampus
čerti částku 35 200,-- Kč,
aa) Velvarská Kostka, z. s., na činnost částku 80 800,-- 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 14 600,-- Kč,
cc) Velvarská Kostka, z. s., na projekt „Rozzáření – zahradní slavnost“ částku 4 000,- Kč,
dd) Velvarský pěvecký spolek na činnost částku 34 800,-- Kč,
ee) Velvarský pěvecký spolek na projekt „Česká mše vánoční v kostele sv. Kateřiny
ve Velvarech“ částku 33 600,-- Kč.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
- vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 106/14
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- zprávu starosty o dění ve městě v posledním období,
- zprávu o probíhajících investičních akcích,
- informace o investičních a dotačních záměrech, projektech a akcí na rok 2022,
- informaci o situaci týkající se války na Ukrajině a materiální pomoci města,
- informace o blízkých společenských a kulturních událostech,
- informace sdělené starostou města a veřejnosti v rámci rozpravy.

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

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

………………………………….
Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
ověřovatel
10

