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. 3/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 24. června 2020 od 18:00 hod. v areálu Malovarského rybníka
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, pí. Štefaniková
Program jednání:
1.

Úvod

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpráva starosty o událostech v posledním období
Zpráva místostarosty o probíhajících investičních akcích, zprávy z jednání výborů
Velvarská Záložna – výsledek VŘ a plán rekonstrukce
Přehled dotačních záměrů, investic a akcí – aktuální stav a výhled
Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z inventáře města
Účetní závěrka města Velvary za rok 2019

8.
9.
10.
11.

Závěrečný účet města Velvary za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 3/2020 – návrh
Žádost SLOVANu Velvary o finanční pomoc
Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby v pozemku města parc. č. 450/1 v k. ú. Ješín
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
v pozemcích města parc. č. 392/15, 392/17 a 392/23 v k. ú. Velvary
Návrh na vyhlášení záměru prodeje pozemku města parc. č. 73/3 v k. ú. Ješín
Návrh plánovací smlouvy k výstavbě 3 rodinných domů – Velká Bučina
Darovací smlouvy –
a společnost JUNG.CZ a.s.
Návrh na vyplacení odměny starostovi města za vedení města v době nouzového stavu
Diskuse
Závěr

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1. Úvod
Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hod., starosta konstatoval, že zastupitelstvo města je
usnášeníschopné, je přítomno 13 členů. Pan starosta v úvodu přivítal přítomné a omluvil
členy zastupitelstva města p. Jandouše a Ing. Tlustou.
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Pan starosta navrhl za členy návrhové komise Mgr. Kolínkovou a pí. Štefanikovou (PRO – 13,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) a za ověřovatele zápisu Ing. Saifrta a Mgr. Špičkovou, Ph.D.
(PRO – 13, 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 – 13, PROTI – 0,
ZDRŽEL SE – 0).
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. Podrobně starosta o událostech informuje ve Zpravodaji
z Velvarska, na webu a na FB účtu města. Nyní se zastavil zejména u shrnutí dění od
posledního jednání zastupitelstva do skončení nouzového stavu, znovu poděkoval všem, kdo
pomohli při zvládání krizové situace. Popsal nejzásadnější události ve městě v posledních
dvou měsících a pohovořil též o finanční situaci města v souvislosti s předpokládaným
snížením daňových příjmů. 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 výměny oken v budově radnice.
- příprava výběrového řízení na opravu a výstavbu chodníku v ul. Malovarská.
Kontrolní výbor se sešel dne 11. 5. 2020. Zastupitelstvo města vzalo zprávu místostarosty o
investičních akcích na vědomí. Finanční výbor projednal elektronicky účetní závěrku města a
závěrečný účet za rok 2019. Finanční výbor doporučuje řádně zvažovat výdaje města,
souhlasí s finanční podporou SLOVANu Velvary, doporučuje však, aby fotbalový klub
požádal také o finanční pomoc od státu a pokud by státní pomoc obdržel, měl by poté městu
vrátit finanční prostředky. Finanční výbor také poděkoval odboru hospodářsko-správnímu za
řádné vedení financí města. Zastupitelstvo města vzalo zprávu místostarosty o investičních
akcích a zprávy z jednání výborů na vědomí.
4. Velvarská Záložna – výsledek VŘ a plán rekonstrukce
Starosta města informoval o tom, že výběrové řízení na rekonstrukci sálu hotelu Záložna
vyhrál uchazeč VW Wachal, a.s., Kroměříž. V současné době se čeká, zda se nikdo z uchazečů
proti výsledku výběrového řízení neodvolá, poté bude možné podepsat smlouvu o dílo.
Zastupitelstvo města vzalo informaci o výsledku výběrového řízení na rekonstrukci sálu hotelu
Záložna na vědomí.
5. Přehled dotačních záměrů, investic a akcí – aktuální stav a výhled
Starosta informoval o dotacích, které město získalo na různé projekty. V současné době se
realizuje projekt výstavby kanalizace na Velké Bučině (celkové náklady za cca 28 mil. Kč,
dotace na akci je ve výši 12,5 mil. Kč), na rekonstrukci sálu Hotelu Záložna město obdrželo
dotaci ve výši 30 mil. Kč od MMR, na opravu domu čp. 225 na náměstí Krále Vladislava
získalo město dotaci 5 mil. Kč (náklady jsou cca 8 mil. Kč – zde se zvažuje, zda akci
neodložíme z důvodu nejistých daňových příjmů). Dále město požádalo o dotaci na vybavení
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sběrného dvora, na výstavbu altánu na zahradě mateřské školy a na úpravu prostor před
budovou základní školy. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci a přehledu dotačních
záměrů, investic a akcí.
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. Jedná se o 10 kusů kontejnerů na tříděný
odpad a jednu bikramovou vanu, které pocházejí z období před 1. 1. 2008 a nedají se již
používat (komplikované vyvážení). Rada návrh na vyřazení uvedených předmětů z inventáře
města projednala na svém jednání dne 30. 4. 2020 a doporučila jej zastupitelstvu města
schválit. Zastupitelstvo města schválilo vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů
z inventáře města v souladu s předloženým materiálem (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE
– 0).
7. Účetní závěrka města Velvary za rok 2019
Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. byla zastupitelstvu města předložena účetní závěrka
Města Velvary za rok 2019. Účetní závěrka byla předložena komisi pro schvalování účetních
závěrek ve složení: Mgr. Pavel Holý, Dagmar Jelínková, Ing. Alena Srbová. Ta ji předběžně
projednala a předložila k projednání radě města. Rada města materiál projednala na svém
jednání dne 20. 5. 2020 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města
schválilo účetní závěrku Města Velvary, IČ 00235105, sestavenou k 31. 12.2019 a výsledek
hospodaření včetně jeho rozdělení (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
8. Závěrečný účet města Velvary za rok 2019
V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nutné po skončení
kalendářního roku zpracovat údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. Městský úřad
předložil zastupitelstvu města závěrečný účet za rok 2019. Město v roce 2019 hospodařilo
s rozpočtem, který byl schválen jako vyrovnaný, s celkovými příjmy a výdaji ve výši
70 781 158,-- Kč. Město Velvary dosáhlo ve skutečnosti v roce 2019 celkových příjmů ve výši
127 365 219,72 Kč, celkových výdajů ve výši 120 317 212,75 Kč. Hospodaření města tak
v roce 2019 skončilo přebytkem ve výši 7 048 006,97 Kč. Rada města závěrečný účet města
Velvary za rok 2019 projednala na svém jednání dne 20. 5. 2020 a doporučila jej
zastupitelstvu města schválit bez výhrad. Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města
za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 bez výhrad
(PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
9. Rozpočtové opatření č. 3/2020 - 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.3/2020. Na straně příjmů jsou zejména dotace na sociální práci
a na pečovatelskou službu, dále poslední splátka základní školy na základě Smlouvy o
předfinancování projektu Svět v oknech. Celá částka Kč 4 161 765,22 byla ke dni 21. 4. 2020
základní školou uhrazena. Ve výdajích se projevily zejména náklady na dokončovací práce na
stavbě Účka, které byly přesunuty z loňského roku. Na základě charakteru akce Obnova
krajinných struktur byly náklady přesunuty z paragrafu Silnic na paragraf Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň. Rozpočtové opatření též již zohlednilo výdaje a příjmy související
s budováním kanalizace na Velké Bučině, proto dochází k výraznému snížení rozpočtové
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rezervy, což ale bylo v plánu. Rada města projednala návrh rozpočtového opatření č. 3/2020
na svém jednání dne 20. 5. 2020 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo
města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020 ve znění předloženého návrhu (PRO – 13,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
10. Žádost SLOVANu Velvary o finanční pomoc
V souvislosti s omezeními vyvolanými pandemií COVID-19 žádá TJ Slovan Velvary o finanční
výpomoc na zajištění řádného chodu organizace, neboť sponzoři nemohou poskytnout
sponzorské dary, které pravidelně poskytovali. Dále organizace přišla o plánovaný zisk
z pronájmu umělé plochy a z konání mezinárodních turnajů (cca 270.000,--Kč). V této
souvislosti žádá TJ SLOVAN Velvary o finanční pomoc pro nadcházející sezonu 2020/21 ve
výši 300 000,-- Kč. Celkové předpokládané výdaje TJ Slovan Velvary činí 1 400 000 Kč.
Slovan Velvary má v současnosti tři mužstva dospělých a osm mládežnických mužstev.
A tým byl v sezoně 2019/2020 účastníkem Fortuna ČFL. Jedná se o historicky nejvyšší soutěž,
kterou Slovan Velvary hraje, v uplynulé sezóně se po předčasném ukončení kvůli
koronavirové krizi umístil na 6. místě. Česká fotbalová liga je třetí nejvyšší fotbalová liga v
ČR. Od sezóny 2019/2020 se soutěž skládá ze dvou skupin A a B a každá skupina má 16
účastníků. Každé utkání týmu A navštěvuje více než 300 diváků, čímž se řadí mezi
nejvýznamnější sportovní i kulturní události ve městě. Každoročně se odehraje na hřištích
Slovanu Velvary 160 utkání ročně.
V minulých letech získal Slovan Velvary několik dotací (na rekonstrukci hřiště, povrchu a
rekonstrukci kabin) a získal také sponzorské dary na jejich dofinancování.
Díky těmto investicím dochází ke zhodnocování majetku města Velvary.
Rada doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční pomoci SLOVANu Velvary
pro rok 2020 ve výši 300 000,-- Kč. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finanční pomoci
SLOVANu Velvary pro rok 2020 ve výši 300 000,-- Kč (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE
– 0).
11. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
v pozemku města parc. č. 450/1 v k.ú. Ješín
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., v zastoupení firmy Elektromont Matějka, a.s., předkládá
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
v pozemku města parc. č. 450/1 v k.ú. Ješín ve věci budoucího umístění stavby distribuční
soustavy – kabelového vedení pro pozemek parc. č. st. 6 v k. ú. Ješín, stavebník paní
. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle
platného ceníku věcných břemen pro město Velvary na základě skutečného rozsahu věcného
břemene. Rada projednala návrh uvedené smlouvy na svém jednání dne 8. 6. 2020 a
doporučila zastupitelstvu města smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby v pozemku města parc. č. 450/1 v k.ú. Ješín ve znění předloženého
návrhu schválit. Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby v pozemku města parc. č. 450/1 v k .ú. Ješín ve znění
předloženého návrhu (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1).
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
v pozemcích města parc. č. 392/15, 392/17 392/23 v k. ú. Velvary
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., v zastoupení firmy Elektromontáže Kalců, Kralupy nad
Vltavou předkládá návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby v pozemcích města parc. č. 392/15, 392/17 392/23 v k. ú. Velvary ve věci
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budoucího umístění stavby distribuční soustavy – kabelového vedení pro pozemek parc. č.
392/20, stavebník pan
, Velvary. Město je vlastníkem pozemků parc. č.
392/15 a 392/17 v k. ú. Velvary. U pozemku parc. č. 392/23 v k. ú. Velvary byl realizován
vklad do Katastru nemovitostí po převodu z paní
na Město Velvary. V době podpisu
smlouvy bude patrně pozemek již zapsán na město Velvary. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene bude stanovena dle platného ceníku věcných břemen pro město Velvary na
základě skutečného rozsahu věcného břemene. Rada návrh uvedené smlouvy projednala na
svém jednání dne 8. 6. 2020 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit ve znění
předloženého návrhu. Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby v pozemcích města parc. č. 392/15, 392/17
392/23 v k. ú. Velvary, ve znění předloženého návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0).
13. Návrh na vyhlášení záměru prodeje pozemku města parc. č. 73/3 v k. ú. Ješín
Zastupitelstvu města byl předložen návrh na základě žádosti p.
, trv. bytem
(a dalších vlastníků stavby č.
) ve věci koupě pozemku města
parc. č. 73/3 v k. ú. Ješín. Jedná se o pozemek o celkové výměře 104 m2. O uvedený pozemek
projevili zájem vlastníci zemědělské stavby z důvodu narovnání právního vztahu. Uvedený
pozemek je za jejich zdí, a je částečně zastavěn zemědělskou stavbou st. 83 - žadatelů. Rada
uvedenou žádost projednala na svém jednání dne 20. 5. 2020 a doporučila zastupitelstvu
města záměr prodeje pozemku parc. č. 73/3 v k. ú. Ješín vyhlásit. Zastupitelstvo města
schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 73/3 v k. ú. Ješín (PRO – 13, PROTI –
0, ZDRŽEL SE – 0).
14. Návrh plánovací smlouvy k výstavbě 3 rodinných domů – Velká Bučina
Investor akce paní
, bytem
zamýšlí přípravu 3 nových
stavebních parcel na pozemcích v k. ú. Velká Bučina, parc. č. 25/1, parc. č. 25/2 a parc. č.
25/3. Na stavební úřad předložila dokumentaci pro územní rozhodnutí a dále návrh Plánovací
smlouvy pro budoucí ujednání vzájemných vztahů pro jednání rady a zastupitelstva. Starosta
v této souvislosti také doplnil, že rada vydala stanovisko, aby povrch komunikace v uvedené
lokalitě byl ze zámkové nebo z kamenné dlažby. Rada uvedený návrh projednala na svém
jednání dne 8. 6. 2020 a doporučila zastupitelstvu města plánovací smlouvu schválit ve znění
předloženého materiálu. Zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu ve znění předloženého
návrhu (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
15. Darovací smlouvy – I

a společnost JUNG.CZ

Zastupitelstvu města byl předložen ke schválení návrh darovací smlouvy dárce
a společnosti JUNG.CZ a.s. a návrh na přijetí daru:
Darovací smlouva s
se týká darování pozemku parc. č. 675/11 v k. ú.
Velvary o velikosti 1117 m2, na kterém se nachází kanalizace a komunikace společnosti
JUNG.CZ a.s.
Darovací smlouva se společností JUNG CZ a.s. se týká darování kanalizace, komunikace a
veřejného osvětlení v lokalitě Velvary – sever.
Převáděná vybudovaná infrastruktura je řádně zkolaudována a je v provozu.
Hodnota převáděného majetku (předmětu daru) byla vyčíslena:
- pozemek parc. č. 675/11 v hodnotě 402 120,-- Kč,
- kanalizace 1 003 000,-- Kč,
- komunikace 1 844 000,-- Kč,
- veřejné osvětlení 98 000,-- Kč.
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Rada projednala uvedené darovací smlouvy na svém jednání dne 20. 5. 2020 a doporučila je
zastupitelstvu města schválit ve znění předložených návrhů. Zastupitelstvo města schválilo
darovací smlouvy s
a se společností JUNG.CZ, ve znění předložených
návrhů (PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0).
16. Návrh na vyplacení odměny starostovi města za vedení města v době nouzového stavu
Členka rady města Ing. Valchářová seznámila zastupitelstvo města s návrhem rady města ze
dne 30. 4. 2020. Rada města navrhuje vyplatit odměnu starostovi města ve výši 2 měsíčních
odměn za pečlivou péči o město, zdárné získávání prostředků z dotačních titulů (zejména za
získání dotace na opravu sálu Záložny 30 milionů korun – žádost zpracovával sám) a práci
pro občany města v době nouzového stavu. Upozornila též, že všichni zaměstnanci úřadu i
vedoucí příspěvkových organizací dostávají odměny 2x ročně, starosta nikoli. Zastupitelstvo
města schválilo vyplacení odměny ve výši 2 měsíčních odměn starostovi města za vedení
města v době nouzového stavu a za pečlivou péči o město a za získávání prostředků
z dotačních titulů (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1).
17. Diskuse
V rámci rozpravy nejprve vystoupila členka zastupitelstva města Mgr. Kolínková, která se
opět vrátila k problému s nedostatkem lékařů a požádala, aby město nabídlo lékařům, kteří si
zřídí ordinaci ve Velvarech byt. Starosta sdělil, že s tímto návrhem souhlasí a vyzve bytovou
komisi, abe se byt pokusila zajistit, následně se jej pokusí nabídnout lékařům. V této věci také
vystoupil člen zastupitelstva města p. Kaltounek, který uvedl, že také záleží na tom, za kolik
současní lékaři prodají svou kartotéku pacientů. Starosta přislíbil, že se uvedenému problému
bude i nadále věnovat.
V rámci rozpravy dále vystoupil člen zastupitelstva města Ing. Saifrt s dotazem, kdy byla
provedena deratizace. Starosta uvedl, že město každý rok provádí dvakrát deratizaci, termín,
kdy byla provedena naposled, zjistí.
Člen zastupitelstva města p. Ledvinka požádal o zabezpečení studny v areálu Malovarského
rybníka. Starosta přislíbil, že studna bude zabezpečena.
V rámci rozpravy také vystoupil p.
, který se zeptal, kdy bude zprovozněn obchvat
Ješína. Starosta uvedl, že obchvat Ješína by měl být zprovozněn do konce roku 2020.
Dále se p.
zeptal na datum zprovoznění motorestu u čerpací stanice Benzina.
Starosta uvedl, že stavbu realizuje soukromý investor a město nemá informace o tom, jak
realizace probíhá.
V rámci rozpravy vystoupila také pí.
, která se zeptala na snížení rychlosti v ul.
Za Roudnickou branou. Starosta uvedl, že město obdrželo petici občanů, kteří v uvedeném
úseku bydlí s požadavkem na zklidnění dopravy, která po otevření nového mostu začala být
neúnosná. Město zvažovalo a prověřovalo na dopravním inspektorátu různé varianty
Zpomalovací semafor nebyl povolen, úsekové měření rychlosti odmítlo zrealizovat ORP,
vyvýšený přechod pro chodce nebyl vyloučen, proto se začal řešit projekčně, ale příprava
bude trvat déle, proto jsme požádali o návrh snížení rychlosti. To bylo nakonec příslušnými
úřady po dlouhém jednání schváleno, ale žel v podobě, která není zcela smysluplná (značka
30 i na výjezdu z města a podmínka cedule s označením pozor děti), značení proto časem
zřejmě bude upraveno. Celý případ je ukázkou toho, jak složité je pro město ovlivnit změnu
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dopravního značení na komunikacích, které jsou ve správě kraje. Starosta požádal veřejnost o
pochopení a poděkoval všem, kdo se na dlouhotrvajícím procesu podíleli a podílet budou.
V závěru diskuse byly občané pozváni na Velvarský blešák, který se uskuteční dne 11. 7. 2020
v areálu volného času.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace sdělené v rámci rozpravy.
18. Závěr
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města v 19:30 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. 3/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary
konaného dne 24. června 2020 od 18:00 hod. v areálu Malovarského rybníka
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

program zasedání zastupitelstva města,
ověřovatele zápisu (Ing. Saifrt, Mgr. Špičková, Ph.D.) a návrhovou komisi (Mgr.
Kolínková, pí. Štefaniková),
vyřazení předmětů z inventarizačního seznamu města, v souladu předloženým
návrhem,
účetní závěrku Města Velvary, IČ: 00235105, sestavenou ke dni 31. 12. 2019 a
výsledek hospodaření včetně jeho rozdělení,
závěrečný účet Města Velvary za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2019 bez výhrad,
rozpočtové opatření č. 3/2020, ve znění předloženého návrhu,
poskytnutí finanční pomoci SLOVANu Velvary pro rok 2020 ve výši 300 000,-- Kč,
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
v pozemku města parc. č. 450/1 v k. ú. Ješín, ve znění předloženého návrhu,
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
v pozemcích města parc. č. 392/15, 392/17 a 392/23 v k. ú. Velvary, ve znění
předloženého návrhu,
vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 73/3 o výměře 104 m2 v k. ú. Ješín,
z důvodu narovnání právního vztahu,
Plánovací smlouvu mezi městem Velvary a pí.
k přípravě
pro výstavbu 3 nových stavebních parcel v k. ú. Velká Bučina,
uzavření darovacích smluv a přijetí daru od
a společnosti JUNG.CZ
a.s., ve znění předložených návrhů,
vyplacení mimořádné odměny starostovi města ve výši dvou měsíčních odměn za
pečlivou péči o město, zdárné získávání dotačních prostředků a práci pro občany
města v době nouzového stavu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu přednesenou starostou města,
zprávu přednesenou místostarostou města o probíhajících investičních akcích,
zprávu z jednání kontrolního a finančního výboru,
informaci o výběrovém řízení na rekonstrukci sálu hotelu Záložna,
přehled dotačních záměrů, investic a akcí – aktuální stav a výhled,
informace členů zastupitelstva města a občanů sdělených v rámci diskuse.
………………………………….
Ing. František Saifrt
ověřovatel

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

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