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. 2/2009
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 30. března 2009 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomen: Ing. Pícha, pí. Štefaniková, p. Točík
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Holý, p. Fajgl
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, Mgr. Tlustá
Program jednání:
1. Úvod
2. Zpráva starostky
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Pravidla tvorby a používání prostředků sociálního fondu Města Velvary
5. Závěrečný účet města Velvary za rok 2008
6. Návrh na etapizaci výstavby Multifunkčního kulturního a sportovního centra
7. Záměr prodeje pozemků parc. č. 322/26 a 322/27 v k. ú. Velká Bučina
8. Záměr prodeje pozemku č. 870/1 v k. ú. Velvary
9. Záměr prodeje nemovitosti čp. 435 s příslušenstvím a pozemky č. st. 514, parc. č. 467/4 a
467/6 v k.ú. Velvary
10. Informace o převodu budovy školní jídelny
11. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – plynové přípojky
k parcele č. 124/2 v k. ú. Velvary
12. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě – plynová přípojka k čp.191 ve Velvarech
13. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě – plynová přípojka k čp.431 ve Velvarech
14. Jmenování předsedy kontrolního výboru
15. Dodatečné schválení odměn členek kontrolního výboru za r. 2008
16. Návrh na stanovení výše odměn členů zastupitelstva
17. Dotace z IOP na upgrade CZECH POINT
18. Investiční záměr rekonstrukce a opravy budovy ZŠ
19. Rozpočtové opatření č. 1/2009
20. Diskuse
21. Závěr
1. Úvod
Paní starostka v úvodu přivítala přítomné. Poté navrhla změnu programu zasedání a
jeho schválení. Starostka navrhla, aby byl z programu vyřazen bod 19. a naopak do
programu zařazeny nové body:
Za bod 18. starostka navrhuje vložit nový bod 19. Návrh na vyřazení poškozených a
neupotřebitelných předmětů z majetku města, nový bod 20. Návrh na výpůjčku a
darování technických prostředků požární ochrany občanskému sdružení SDH Velvary.
Diskuze se zařadí jako bod 21 a závěr jako bod 22. K bodu 6. starostka navrhuje
přidat návrh na schválení žádosti o dotaci z FROM (Fondu rozvoje obcí a měst)
Středočeského kraje.
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Program zasedání byl s doplněním schválen. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE –
0) Paní starostka navrhla za členy návrhové komise Ing. Tlustou a Mgr. Kolínkovou
(PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1) a za ověřovatele zápisu Mgr. Holého a
p. Fajgla (PRO – 12, 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 zasedání zastupitelstva města, které se konalo
dne 16. 12. 2008, do současné doby.
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007
Odbor hospodářsko správní předložil výpočet nákladů stanovených v souladu se
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (pouze
netříděný komunální odpad). Tyto náklady jsou uvedeny v příloze obecně závazné
vyhlášky č. 1/2007, přičemž se každým rokem aktualizují. Rada projednala uvedenou
obecně závaznou vyhlášku na svém jednání dne 4. 2. 2009 a doporučila zastupitelstvu
vyhlášku schválit. Zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 schválilo.
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
4. Pravidla tvorby a používání prostředků sociálního fondu Města Velvary
Město Velvary tvoří pro uvolněné zastupitele a zaměstnance města sociální fond.
Pravidla tvorby a používání prostředků schvalovalo zastupitelstvo města každý rok.
Jelikož se struktura používání sociálního fondu nemění, předkládají se zastupitelstvu
pravidla, která budou platit na dobu neurčitou. Rada projednala uvedená pravidla na
svém zasedání dne 4. 3. 2009 a doporučila je zastupitelstvu schválit. Zastupitelstvo
Pravidla tvorby a používání prostředků sociálního fondu Města Velvary schválilo.
(PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
5. Závěrečný účet města Velvary za rok 2008
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. Návrh závěrečného účtu je třeba zveřejnit a následně projednat v zastupitelstvu
města, a to včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Návrh závěrečného
účtu byl v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce. Rada projednala uvedený
návrh včetně nápravných opatření na svém jednání dne 18. 3. 2009 a doporučila
zastupitelstvu Závěrečný účet města za rok 2008 schválit. Zastupitelstvo města
Závěrečný účet města za rok 2008 schválilo včetně nápravných opatření. (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
6. Návrh na etapizaci výstavby Multifunkčního kulturního a sportovního centra a návrh
schválení žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje
Nové vedení Středočeského kraje provedlo přesuny v alokaci zdrojů pro poskytování
dotací z Regionálního operačního programu. S ohledem na tuto skutečnost a na to, že
na výstavbu MKSC by město potřebovalo dotaci ve výši cca 73 mil. Kč, se navrhuje
etapizace stavby takto:
1. Výstavba víceúčelového společenského zařízení rekonstrukcí a dostavbou bývalého
kina – žádat o dotaci z ROP v jarním kole 2009
2. Výstavba sportovního a dětského hřiště – žádat o dotaci v rámci nového dotačního
titulu – Fond rozvoje obcí a měst Středočeského kraje
3. Rekonstrukce sokolovny – žádat o dotaci v dalším roce
Rada projednala dne 18. 2. 2009 předložený návrh a doporučila zastupitelstvu jeho
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schválení. Zastupitelstvo schválilo etapizaci výstavby multifunkčního kulturního a
sportovního centra. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu
víceúčelového společenského zařízení dostavbou a rekonstrukcí budovy bývalého kina
z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy v jarním kole roku 2009.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu sportovního a dětského
hřiště z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje v jarním kole 2009 s tím, že
město garantuje 5 % vlastního podílu na financování uvedené akce tak, aby spolu s
poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % nákladů celé akce. (PRO – 12, PROTI
– 0, ZDRŽEL SE – 0).
7. Záměr prodeje pozemků parc. č. 322/26 a 322/27 v k. ú. Velká Bučina
Starostka opakovaně předložila zastupitelstvu žádost manželů Novotných, neboť bylo
projednání uvedeného bodu na minulém zasedání zastupitelstva odročeno. Zastupitelé
obdrželi také návrhy manželů Novotných na řešení zachování cest, které přes pozemky,
které chtějí odkoupit, vedou. Zakreslený návrh cest je vhodný pro pěší cestu, nikoliv
pro možný příjezd zemědělské techniky na přilehlá pole. Je nutné stanovit, k jakému
účelu mají být obě cesty užívány. Tyto se potom spojují v jednu cestu směrem do polí a
k lesu. Ze strany vedoucích odborů městského úřadu se prodej pozemků a výstavba
v této lokalitě nedoporučují. Rada se návrhem znovu zabývala na svém jednání dne
18. 2. 2008 a trvá na svém stanovisku, nedoporučuje zastupitelstvu záměr vyhlásit. Na
zasedání se dostavili manželé Novotní, kteří obhajovali svou žádost. Zastupitelstvo
nedoporučilo vyhlásit záměr prodeje uvedených pozemků tak, jak jsou zakresleny v
katastrální mapě. Současně zastupitelstvo schválilo projednání uvedeného bodu
opětovně na svém dalším zasedání, přičemž se před jeho konáním uskuteční místní
šetření na místě s manželi Novotnými, kteří navrhnou vhodné řešení případného
rozdělení pozemků přímo na místě samém. (PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1)
8. Záměr prodeje pozemku č. 870/1 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Radka Pešty, bytem Žižice čp. 60 o prodej
pozemku parc. č. 870/1 k.ú. Velvary. Jedná se o parcelu – pozemek bývalého
hokejového hřiště v ulici Nábřeží ve Velvarech. V žádosti není uveden důvod ani záměr
prodeje. Vedoucí odborů správy majetku a výstavby a ŽP prodej uvedeného pozemku
nedoporučují. Pozemek v současné době slouží jako odstavná městská plocha, kde je
uložený potřebný materiál městské čety, kontejnery na odpad, dlažební kostky a zbytky
dalších stavebních materiálů. Po opuštění objektu v Růžové ulici město nemá obdobný
pozemek pro svou potřebu. Část pozemku je pronajata jako zahrada, část byla
uvolněna jako příjezdová plocha k nově postaveným RD. Pozemku by šlo využít např.
pro výstavbu sportovního hřiště, čímž by se zachoval způsob využití pozemku. Rada
projednala uvedenou žádost na svém jednání dne 18. 2. 2009 a v souladu s postojem
vedoucích odborů městského úřadu nedoporučila zastupitelstvu záměr vyhlásit.
Zastupitelstvo neschválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 870/1 k. ú.
Velvary. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
9. Záměr prodeje nemovitosti čp. 435 s příslušenstvím a pozemky č. st. 514, parc. č.
467/4 a 467/6 v k.ú. Velvary
Zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 18. 6. 2008 projednalo návrh odboru
správy majetku vyhlásit záměr prodeje domu čp. 435 s příslušenstvím a pozemky č. st.
514, parc. č. 467/4 a 467/6 v k.ú. Velvary za cenu min. 2 500 000 Kč, a to tzv.
obálkovou metodou. Ing. Valchářová vznesla protinávrh nabídnout přednostně tuto
nemovitost nájemcům bytu v 1. patře domu, tento protinávrh nebyl přijat (PRO – 7,
PROTI – 3, ZDRŽEL SE – 0), původní návrh také nebyl přijat (PRO – 3, PROTI – 7,
ZDRŽEL SE – 0). Vzhledem k tomu, že uvedení domu do dobrého stavu by si vyžádalo
značné náklady (pro město by byly nerentabilně vynaložené), zabývala se rada touto
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problematikou dne 7. 1. 2009, 21. 1. 2009 (prohlídka nemovitosti na místě) a 4. 2.
2009 a znovu doporučila zastupitelstvu vyhlásit záměr prodeje. Záměr musí být řádně
vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů, aby se každý zájemce o koupi mohl přihlásit.
Nemovitost nelze prodat předem určenému zájemci (viz § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) – nejedná se o privatizaci
bytového fondu. V rámci rozpravy navrh Mgr. Holý a p. Jandouš vyhlásit záměr
prodeje formou obálkové metody s minimální cenou 2,5 milionu Kč, neboť upozornili
na problém s výběrem kupujícího, pokud by cena byla pevně stanovena v záměru. K
tomuto návrhu se připojila také Ing. Valchářová. Zastupitelstvo schválilo záměr
prodeje nemovitosti č.p. 435 s příslušenstvím a pozemky č. st. 514, parc. č. 467/4 a
467/6 v k.ú. Velvary za minimální cenu 2 500 000,-- Kč obálkovou metodou. (PRO –
12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
10. Informace o převodu budovy školní jídelny
Pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje městu při kontrole
hospodaření konané ve dnech 12. - 13. 2. 2009 vytkly, že zastupitelstvo nebylo
dostatečně informováno o převodu budovy školní jídelny. Tato výtka není uvedena v
zápisu o výsledku přezkoumání. Školní jídelna byla dána do správy příspěvkové
organizaci Školní jídelna Velvary, okres Kladno, v účetní hodnotě technického
zhodnocení při založení PO, tzn. ještě před převodem budovy z ÚZSVM na město. V
roce 2008 došlo pouze k účetnímu převodu částky Kč 5 083 635,-- z majetku města
školní jídelně, o tuto částku se sníží účetní hodnota hmotného investičního majetku ve
vlastnictví města Velvary. Rada tuto informaci vzala na vědomí dne 4. 3. 2009.
Zastupitelstvo bere informaci starostky města o převodu budovy školní jídelny na
vědomí. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
11. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – plynové přípojky
k parcele č.124/2 v k. ú. Velvary
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – plynové přípojky k parcele č.124/2 v k. ú. Velvary. Jedná se o parcelu
vpravo od cesty z Velvar na Velkou Bučinu, kde provádí výstavbu RD pan Jiří Katona
z Velvar. Smlouva i úhrada za zřízení břemene je v souladu se závěry rady města.
Plynová přípojka bude umístěna v pozemku města parc. č. 1830/2 – veřejná cesta.
Rada projednala uvedený návrh na svém jednání dne 4. 2. 2009, a doporučila
zastupitelstvu (po doplnění „+ DPH dle platných předpisů“ k částce za věcné
břemeno) smlouvu schválit. Zastupitelstvo města smlouvu schválilo. (PRO – 12,
PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
12. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě – plynová přípojka k čp.191 ve Velvarech
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě – Plynová přípojka
k čp.191, ul. Nábřeží ve Velvarech – stavebník Vladimír Chvapil. Břemeno bude
uloženo v pozemku města parc. č. 1817/1 k. ú. Velvary v délce do 5 bm dle situace.
Hodnota věcného břemene je vyčíslena částkou 150,-- Kč za 1 bm trasy potrubí, což
odpovídá ceníku stanovenému radou města. Rada projednala uvedený návrh na svém
jednání dne 4. 3. 2009 a doporučila zastupitelstvu (po doplnění „+ DPH dle platných
předpisů“ k částce za věcné břemeno) smlouvu schválit. Zastupitelstvo města smlouvu
schválilo. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
13. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě – plynová přípojka k čp.431 ve Velvarech
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě – Plynová přípojka
k čp. 431, ul. P. Bezruče ve Velvarech – stavebník Roman Poláček. Břemeno bude
uloženo v pozemku města parc.č. 105/19 k. ú. Velvary v délce do 5 bm dle situace.
Hodnota věcného břemene je vyčíslena částkou 150,-- Kč za 1 bm trasy potrubí, což
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odpovídá ceníku stanovenému radou města. Rada projednala uvedený návrh na svém
jednání dne 4. 3. 2009 a doporučila zastupitelstvu (po doplnění „+ DPH dle platných
předpisů“ k částce za věcné břemeno) smlouvu schválit. Zastupitelstvo města smlouvu
schválilo. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
14. Jmenování předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstvo na svém jednání v září 2008 jmenovalo na místo odstoupivšího
předsedy kontrolního výboru Marka Dobiáše novou členku kontrolního výboru
Ing. Janu Tlustou. Na prvním jednání kontrolního výboru v novém složení byla
předsedkyní výboru zvolena Šárka Štefaniková. Tento postup pracovnice odboru
kontroly KÚSK vytkly, předseda kontrolního výboru má být jmenován zastupitelstvem.
Starostka navrhla zastupitelům jmenovat paní Šárku Štefanikovou předsedkyní
kontrolního výboru. Zastupitelstvo jmenovalo předsedkyní kontrolního výboru
pí. Šárku Štefanikovou (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
15. Dodatečné schválení odměn členek kontrolního výboru za r. 2008
Na zastupitelstvu dne 17. 9. 2008 byly nově jmenovány do funkcí členka kontrolního
výboru - zastupitelka – Ing. Jana Tlustá a předsedkyně kontrolního výboru –
zastupitelka – Šárka Štefaniková. Odměny jsou navrženy takto: Ing. Jana Tlustá
(členka výboru) 1 090,-- Kč měsíčně a Šárka Štefaniková (předsedkyně výboru)
1 250,-- měsíčně. Odměny jsou stanoveny ve výši 80 % odměn, které jsou navrženy
v Nařízení vlády č. 50/2006 Sb., stejně jako odměny ostatních členů zastupitelstva, s
účinností od následujícího měsíce, ve kterém byly členky jmenovány, tzn. od 10/2008.
Jedná se o nápravné opatření závady zjištěné při kontrole pracovnicemi KÚ
Středočeského kraje. Rada projednala uvedené nápravné opatření na svém jednání
dne 4. 3. 2009 a doporučila zastupitelstvu schválit výši odměn dle předloženého
návrhu. Zastupitelstvo výši odměn schválilo. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL
SE – 0)
16. Návrh na stanovení výše odměn členů zastupitelstva
Dne 5. 1. 2009 bylo vydáno nařízení vlády č. 20/2009 Sb., které navrhuje navýšení
odměn členů zastupitelstva. Odměny budou vypláceny s účinnosti od následujícího
měsíce, v němž byly schváleny zastupitelstvem, tj. od dubna 2009. Jsou navrženy 3
varianty řešení:
a) aby odměny byly vyplaceny v plné výši nařízení vlády č. 20/2009 Sb. (příloha č. 1),
b) aby odměny byly vyplaceny ve výši 80 % nařízení vlády č. 20/2009 Sb. (příloha č.
1),
c) aby odměny nebyly navýšeny a zůstaly ve stejné výši jako dosud.
Dopad na rozpočet města:
z toho 80%
doposud
Nař. vl.
místostarosta
24 445, 19 560,16 920,radní
2 020,1 620, 1 390,zastupitel
540,440,360,radní, předseda výboru
3 320,2 660,2 280,zastupitel, předseda výboru 1 840,1 480,1 250,1 600,1 280,1 090,zastupitel, člen výboru
Celkem měsíčně
42 745,34 250,29 390,Proti dosud vypláceným odměnám by došlo k navýšení měsíčně o 13 355,--, Kč tj. za
rok 2009 o 160 260,-- Kč. Při odsouhlasení 80%, jako dosud, by došlo k navýšení
měsíčně o 4 860,-- Kč, tj. za rok 2009 o 58 320,-- Kč. Rada projednala uvedený bod
na svém jednání dne 4. 3. 2009 a doporučila zastupitelstvu schválit návrh č. 3.
Zastupitelstvo schválilo návrh č. 3. (PRO – 11, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 0)
5

17. Dotace z IOP na upgrade CZECH POINT
Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu z Integrovaného operačního programu pod názvem
„E-Government v obcích – Czech POINT – kontaktní místa. Město může čerpat dotaci
na upgrade pracoviště Czech POINT, které je na městském úřadě zřízeno. Lze pořídit
např. barevnou laserovou tiskárnu, barevný scaner do velikosti A3, čtečku čipových
karet nebo sluchátka k PC a připojení k internetu na rok. Celkové způsobilé výdaje
projektu jsou 68 540,-- Kč. Z evropských fondů je spolufinancováno 85 %, což je
58 259,-- Kč, město spolufinancuje 15 %, což je 10 281,-- Kč. Výzva končí 31. 3. 2009
v 16:00 hodin. Městský úřad v současné době nedisponuje barevnou laserovou
tiskárnou, ani barevným scanerem, který bude od 1. 7. 2009 potřebný, neboť bude
nutné provádět převod listinných materiálů do digitální podoby, proto budou uvedené
prostředky použity na pořízení uvedené techniky. Zastupitelstvo musí schválit podání
žádosti o uvedenou dotaci a dále Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rada
projednala uvedený bod na svém jednání dne 4. 3. 2009 a doporučuje zastupitelstvu
města schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu,
prioritní osy 6.2, oblast podpory 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě v rámci
výzvy 02 E-Government v obcích – Czech POINT – kontaktní místa na upgrade
pracoviště Czech POINT na městském úřadě. Rada doporučila zastupitelstvu schválit
také Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti
o dotaci na upgrade pracoviště Czech Point a Podmínky rozhodnutí o poskytnutí
dotace. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
18. Investiční záměr rekonstrukce a opravy budovy ZŠ
Na základě informace o tom, že ve schváleném státním rozpočtu je částku 15 mil. Kč
na rekonstrukci a opravu budovy ZŠ Velvary, připravilo město investiční záměr (o
připravovaném investičním záměru byli zastupitelé informováni v souvislosti s
informací o schválení státního rozpočtu). Byla vypracována projektová dokumentace
a proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce. Radou města byla na základě výsledků
výběrového řízení přidělena zakázka společnosti REKOMONT Praha a.s.
Zastupitelstvo města schválilo investiční záměr akce „Město Velvary – rekonstrukce a
oprava budovy ZŠ“ a také přijetí dotace ve výši 15 000 000,-- Kč. (PRO – 12, PROTI
– 0, ZDRŽEL SE – 0)
19. Návrh na vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů z majetku města
Odbor správy majetku předložil zastupitelstvu seznam předmětů navržených
k vyřazení z inventarizačního seznamu města v roce 2009. Předměty uvedené
v seznamu se již nedají používat, jsou zastaralé, poškozené, nefunkční a opotřebované.
Na některé z nich je servisním technikem vystaven protokol o neopravitelnosti nebo
nesplnění ČSN a doporučuje se jejich vyřazení z užívání. Rada projednala uvedený
bod na svém jednání dne 18. 3. 2009 a doporučila zastupitelstvu vyřazení předmětů
schválit. Zastupitelstvo schválilo vyřazení poškozených a neupotřebitelných předmětů
z majetku města. (PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)
20. Návrh na výpůjčku a darování technických prostředků požární ochrany občanskému
sdružení SDH Velvary
Město Velvary obdrželo v roce 2008 formou daru od HZS Středočeského kraje se
sídlem v Kladně technické prostředky požární ochrany a to 1 ks ubytovacího vozu
PV3S v ceně 178.437 Kč a 1 ks přívěsu automobilového ubytovacího v ceně 55.059,15
Kč. Aby bylo možné vozidlo provozovat, bylo nutné tento dar přijmout do majetku
města Velvary, nikoliv občanského sdružení SDH Velvary (zejména nutnost zákonného
pojištění jako vozidla v IZS). Postupem doby bylo předjednáno řešení, že vozidlo
PV3S zůstane v majetku města a bude občanskému sdružení zapůjčeno formou
Smlouvy o výpůjčce s tím, že SDH ponese veškeré náklady na jeho provoz a později
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bude vozidlo převedeno jako veterán pro historické účely. U druhého technického
prostředku – ubytovacího přívěsu – se navrhuje jeho darování občanskému sdružení
SDH Velvary formou Darovací smlouvy. Smlouvu o výpůjčce schvaluje rada, darovací
smlouvu musí schválit dle zákona o obcích zastupitelstvo města. Rada projednala
uvedený bod na svém jednání dne 18. 3. 2009, a schválila návrh smlouvy o výpůjčce
vozidla PV3S na dobu neurčitou občanskému sdružení SDH Velvary a doporučila
zastupitelstvu schválit darovací smlouvu na ubytovací přívěs PV3S občanskému
sdružení SDH Velvary. Zastupitelstva darovací smlouvu schválilo. (PRO – 12, PROTI
– 0, ZDRŽEL SE – 0)
21. Diskuze
V rámci diskuze vystoupil pan Kopolovič a zeptal se, zda by město nemohlo opravit
dětské hřiště u Malovarské ulice. Paní starostka uvedla, že město každým rokem
investuje do instalace nových herních prvků ve městě, avšak nemá dostatek
finančních prostředků na realizaci nových hřišť nebo rekonstrukci stávajících. V tomto
roce město plánovalo výstavbu lanového hřiště ve Velké Bučině, avšak nezískalo od
Středočeského kraje požadovanou dotaci.
Pan Kopolovič dále uvedl kritiku na stav Malovarského rybníku. Přál by si, aby zde
bylo koupaliště.
Zastupitelka Ing. Tlustá upozornila na skutečnost, že výkopový materiál ze stavby
vodovodu v Ješíně se deponuje u rybníčka, přičemž do něho padá. Městský úřad tuto
skutečnost prověří při kontrolním dnu s firmou Kožený, který se koná 2. 4. 2009.
Zastupitel p. Jandouš se zeptal na vývoj jednání s Policií České republiky ve věci
jejího stěhování do Zlonic. Paní starostka informovala, že proběhla další jednání.
Policie ČR požadovala prostory v přízemí a ve sklepě. Prostory v přízemí požadovala
také Česká spořitelna. Rada přislíbila prostory v přízemí České spořitelně, neboť ta by
nemohla nikam jinam expandovat. Naopak Policii ČR byly přislíbeny prostory
jednoho bytu v přízemí, jehož majitelé si opravují rodinný domek na náměstí.
22. Usnesení
23. Závěr
Starostka ukončila jednání zastupitelstva města v 19:20 hodin.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starostka 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. 2/2009
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 30. 03. 2009 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

-

-

-

-

doplnění programu zasedání zastupitelstva dle návrhu starostky města,
ověřovatele zápisu (Mgr. Holý, p. Fajgl) a návrhovou komisi (Ing. Tlustá,
Mgr. Kolínková),
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007,
Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Velvary dle předloženého návrhu,
celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 s výhradou nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 a
přijímá tato opatření:
1) Jmenovat do funkce předsedu kontrolního výboru
Zodpovídá: zastupitelstvo města
Termín: na nejbližším zasedání zastupitelstva města
2) Stanovit výši odměn zastupitelkám Ing. Tlusté a pí. Štefanikové v souvislosti
s jejich činností v Kontrolním výboru zastupitelstva
Zodpovídá: zastupitelstvo města
Termín: na nejbližším zasedání zastupitelstva města
3) V případě, že finanční výbor zjistí nedostatky, musí současně navrhnout opatření
směřující k jejich odstranění
Zodpovídá: předseda finančního výboru
Termín: průběžně
etapizaci výstavby multifunkčního kulturního a sportovního centra takto: 1. etapa Výstavba víceúčelového společenského zařízení rekonstrukcí a dostavbou bývalého
kina (dotace z ROP v jarním kole 2009); 2. etapa - Výstavba sportovního a dětského
hřiště (dotace v rámci dotačního titulu Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského
kraje); 3. etapa - Rekonstrukce sokolovny,
podání žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového společenského zařízení
rekonstrukcí a dostavbou bývalého kina z Regionálního operačního programu NUTS
II Střední Čechy v jarním kole roku 2009,
podání žádosti o dotaci na výstavbu sportovního a dětského hřiště z Fondu rozvoje
obcí a měst Středočeského kraje v jarním kole roku 2009 s tím, že město garantuje 5
% vlastního podílu na financování uvedené akce tak, aby spolu s poskytnutou dotací
bylo finančně kryto 100 % nákladů akce,
záměr prodeje nemovitosti čp. 435 s příslušenstvím a pozemky č. st. 514, parc. č.
467/4 a 467/6 v k.ú. Velvary za minimální cenu Kč 2 500 000,-- obálkovou metodou,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – plynové přípojky k parcele
č. 124/2 v k.ú. Velvary,
smlouvu o budoucí smlouvě – Plynová přípojka k čp. 191 ve Velvarech,
smlouvu o budoucí smlouvě – Plynová přípojka k čp. 431 ve Velvarech,
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-

-

-

-

odměny členkám kontrolního výboru takto: Ing. Jana Tlustá (členka výboru) 1 090,-Kč měsíčně a Šárka Štefaniková (předsedkyně výboru) 1 250,-- měsíčně, s účinností
od 10/2008,
vyplácení odměn zastupitelům dle předloženého návrhu č. 3 s účinností od 1. 4. 2009,
tzn., že výše vyplácených odměn se neuvolněným zastupitelům nemění,
podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 6.2, oblast
podpory 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě v rámci výzvy 02 EGovernment v obcích – Czech POINT – kontaktní místa na upgrade pracoviště Czech
POINT na městském úřadě,
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu,
prioritní osy 6.2, oblast podpory 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě v rámci
výzvy 02 E-Government v obcích – Czech POINT – kontaktní místa na upgrade
pracoviště Czech POINT na městském úřadě,
přijetí dotace ve výši 15 mil. Kč ze státního rozpočtu na akci „Město Velvary –
rekonstrukce a oprava budovy ZŠ“,
investiční záměr akce „Město Velvary – rekonstrukce a oprava budovy ZŠ“dle
přiloženého materiálu,
vyřazení předmětů dle přiloženého seznamu z majetku Města Velvary,
darovací smlouvu na ubytovací přívěs PV3S občanskému sdružení SDH Velvary.

Zastupitelstvo města odročuje na své další zasedání:
-

projednání záměru prodeje části pozemků parc. č. 322/26 a 322/27 v k. ú. Velká
Bučina.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

zprávu starostky města za uplynulé období,
informaci starostky o převodu budovy školní jídelny příspěvkové organizaci Školní
jídelna Velvary, okres Kladno.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
-

vyhlášení záměru prodeje pozemků parc. č. 322/26 a 322/27 v k. ú. Velká Bučina,
vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 870/1 v k.ú. Velvary.

Zastupitelstvo města jmenuje:
-

předsedkyní kontrolního výboru pí. Šárku Štefanikovou.

Zastupitelstvo města vyslechlo připomínky občana p. Kopoloviče.

………………………………….
Mgr. Pavel Holý
ověřovatel

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

………………………………….
Václav Fajgl
ověřovatel
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